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SECŢIA DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR ASIMILATE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE 

Operator date nr. 4472                                 

Dosar  Nr. 168/P/2012                             

                                                                 Verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei 

                                                                     În temeiul  art.  328  alin. 1   C. pr. pen. şi art. 22
2
   

             alin. 1 din OUG nr.43/2002                                                           

 

                                                                                        PROCUROR ŞEF SECŢIE, 

                                  (...) 

 

 

 

 

                       R E C H I Z I T O R I U 
                                             21.11.2016 

 

 

(...) – procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de 

combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie;  

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai 

sus, privind pe:  

1) inc. VLASOV MIHAIL - (…) , în prezent deținut în Penitenciarul 

Vaslui, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire a influenței sau 

autorității în scopul obținerii unor foloase,  prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 

cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale), delapidare, prev. de art. 295 

alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (17 

acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 

C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 

1 și 2 C.p. și art. 5 C.p. 

MINISTERUL PUBLIC 
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DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
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2) inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA - (…) , cercetată pentru 

săvârșirea infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 

308 C.p și art. 309 C.p.,  cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale) și 

fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. 

art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 

5 C.p. 

3) inc. SUCIU MARIANA RODICA - (…) , cercetată pentru săvârșirea 

infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și 

art. 309 C.p.,  cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (cinci acte materiale) și fals în 

înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 

alin. 1 C.p. (trei acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. 

4) inc. ZDROBICI NICOLAI - (…) , cercetat pentru săvârșirea 

infracțiunilor de complicitate la delapidare, prev. art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 

1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două 

acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 

C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplic. art. 38 

alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. 

5) inc. NEDELCU MARIAN - (…) , cercetat pentru săvârșirea 

infracțiunilor de complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 

alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p.,  cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. 

(cinci acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 

alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplic. 

art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. 

6) inc. VLASOV ELENA INGRID - (…) , cercetată pentru săvârșirea 

infracțiunilor de complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 

alin. 1 C.p. și art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. (două acte 

materiale).  

 

                             CONSTAT URMĂTOARELE: 

 

            SITUAŢIA DE FAPT: 

 

În perioada 2008-2014, inc. VLASOV MIHAIL, în calitate de preşedinte al 

Camerei de Comerţ şi Industrie a României – C.C.I.R., folosindu-se de 

prerogativele funcţiei, precum și de influența dobândită în această calitate, a 

întreprins demersuri pentru obținerea unor foloase patrimoniale  personale și 
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pentru persoane din anturajul său, în detrimentul entității pe care o reprezenta, 

aducând grave prejudicii atât Camerei de Comerţ şi Industrie a României, cât și 

S.C. ROMEXPO S.A., unde C.C.I.R. este acționar majoritar.  

Astfel, după preluarea conducerii C.C.I.R., inc. VLASOV MIHAIL a 

întreprins acțiuni pentru direcţionarea de fonduri din bugetul C.C.I.R. către diverse 

entităţi/societăţi comerciale, în scopul sprijinirii propriilor interese patrimoniale 

sau ale unor membri de familie, prin încheierea de contracte și convenții. 

Din acte administrate în cauză a reieșit că, în perioada 2008 – 2014, inc. 

VLASOV MIHAIL, în calitate de Preşedinte al C.C.I.R., sprijinit de alte persoane 

din conducerea Camerei, respectiv inc. (...) (șef al Cancelariei) și inc. 

GRIGORESCU RODICA-LUIZA (secretar general) şi a S.C. ROMEXPO S.A. – 

inc. SUCIU MARIANA-RODICA (director general), prin actele încheiate, și-a 

însușit importante sume de bani, cauzând prejudicii patrimoniilor celor două 

organizaţii, după cum urmează: 

I. prejudiciul total cauzat bugetului C.C.I.R. este de 54.342.145,20 lei 

prin următoarele acte: 

- Contractul de colaborare nr. 1 din data de 03.07.2009, încheiat între 

C.C.I.R., reprezentată de inc. VLASOV MIHAIL și S.C. (...) S.R.L., administrată 

de ginerele inc. VLASOV MIHAIL, inc. NEDELCU MARIAN, pe baza căruia a 

fost direcționată suma de 518.202,74 lei. 

- Contractul de colaborare nr. 197 din data de 06.06.2012, încheiat între 

C.C.I.R., reprezentată de inc. (...) și S.C. (...) S.R.L., administrată de ginerele inc. 

VLASOV MIHAIL, inc. NEDELCU MARIAN, pe baza căruia a fost direcționată 

suma de 220.780,42 lei. 

- Contractul de cesiune a drepturilor de autor nr. 1453/18.06.2008 

încheiat între C.C.I.R., reprezentată de inc. VLASOV MIHAIL și S.C. (...) S.R.L., 

administrată de fiica inc. VLASOV MIHAIL, inc. VLASOV ELENA INGRID, pe 

baza căruia a fost direcționată suma de 8.343,00 lei. 

- Contractul de cesiune a drepturilor de autor nr. 2075/23.10.2009, 

încheiat între C.C.I.R., reprezentată de inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA și 

S.C. (...) S.R.L., administrată de fiica inc. VLASOV MIHAIL, inc. VLASOV 

ELENA INGRID, pe baza căruia a fost direcționată suma de 12.252,00 lei. 

- Contractul de închiriere nr. 5659 din data de 12.12.2013, încheiat între 

C.C.I.R, reprezentată de inc. (...) și inc. NEDELCU MARIAN, având ca obiect 

închirierea unui teren din patrimoniul C.C.I.R., situat în incinta ROMEXPO S.A., st
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în suprafață de 2.900 m.p., pentru o chirie de numai 290 Euro/lună. Chiria 

nepercepută și neîncasată (venit minim nerealizat), în sumă de 39.617,46 lei, 

reprezintă prejudiciu cauzat bugetului C.C.I.R. 

- Contractul de închiriere nr. 40 din data de 26.01.2011, încheiat între 

C.C.I.R., reprezentată de inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA cu inc. 

ZDROBICI NICOLAI, apropiat al inc. VLASOV MIHAIL, având ca obiect 

închirierea unor bunuri mobile pentru suma de 10.000 euro/lună, pentru o perioadă 

de cinci ani. Contractul de închiriere nr. 40/26.01.2011 a fost modificat printr-un 

act adiţional încheiat în data de 27.11.2012, semnat de inc. (...), prin care durata 

contractului a fost prelungită cu o perioadă de 5 ani, cu plata în avans, pentru toată 

această perioadă. Pe baza contractului și a actului adițional a fost direcționată din 

bugetul C.C.I.R. suma de 5.199.079,00 lei. 

- Contractul de asistență juridică nr. 3 din data de 30.01.2009  și 

contractul de asistență juridică nr. 4 din data de 27.02.2009, încheiate între 

C.C.I.R., reprezentată de inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA și Cabinetul de 

avocat Mihail Vlasov, pentru servicii de asistență juridică neefectuate, în sumă de 

42.000 lei. 

- Utilizarea în interes personal a sumelor de bani din ”Fondul la 

dispoziția președintelui” din perioada 2008 – 2014, în total 47.599.382,90 lei, 

ridicați în numerar din casierie C.C.I.R. 

- Utilizarea în interes personal, a sumei de 702.487,68 lei din contul 

bancar al C.C.I.R. , prin plăți cu cardul către mai multe cazinouri (Casino (...), (...), 

(...) Casino, Casino (...), (...) Casino, etc.), sumă nereturnată. 

 

II. prejudiciul total cauzat bugetului S.C. ROMEXPO S.A. este de 

6.086.741,44 lei, prin următoarele acte: 

- Contractul de închiriere nr. 647 din data de 05.09.2012, încheiat între 

S.C. ROMEXPO S.A., prin director general, inc. SUCIU MARIANA RODICA și 

inc. NEDELCU MARIAN, privind închirierea unor imobile - casă de locuit și 

teren - la prețul derizoriu de 500 lei lunar pentru casă, preț ce includea și valoarea 

utilităților și 133,75 euro lunar pentru terenul în suprafață de 1.337,41 m.p. Chiria 

nepercepută și neîncasată (venit minim nerealizat), în sumă de 60.237,00 lei și 

cheltuielile cu utilitățile în sumă de 48.788,44 lei, în total 109.025,44 lei, reprezintă 

prejudiciu cauzat bugetului S.C. ROMEXPO S.A. 

- Promisiunea de vânzare-cumpărare autentificată la B.N.P. (...), de st
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notarul public (...), sub nr. 24 din 12.12.2013, încheiat între S.C. ROMEXPO S.A., 

prin director general, inc. SUCIU MARIANA RODICA și inc. NEDELCU 

MARIAN, având ca obiect promisiunea de vânzare-cumpărare a imobilului ”(...)” 

din incinta ROMEXPO, la prețul derizoriu de 100.000 euro plus TVA, în condițiile 

în care valoarea imobilului, cu modernizările efectuate, era de 317.582 euro. 

- Contractul de asistenţă juridică nr. IS/196069/25.09.2012,  Contractul 

de asistenţă juridică nr. IS/196077/11.07.2013 și Contractul de asistenţă juridică nr. 

IS/196081/06.01.2014, încheiate între ROMEXPO S.A., prin director general, inc. 

SUCIU MARIANA RODICA și Cab. de Avocatură Mihail Vlasov, pentru suma de 

5.977.716,00 lei, TVA inclus. 

 

Astfel, atribuțiile avute ca președinte al Camerei de Comerț și Industrie a 

României i-au conferit inculpatului VLASOV MIHAIL putere de administrare cu 

privire la resursele organizației, iar acesta a ales să se folosească de funcția deținută 

pentru a-și însuși sume importante de bani, direct sau prin interpuși, prin încheierea 

unor contracte și convenții în fals. Mai mult, funcția de conducere deținută în 

cadrul C.C.I.R., i-a conferit autoritate și influență necesare față de alte persoane 

cercetate în cauză , pentru a le determina pe acestea să semneze contracte sau 

convenții, având drept unic scop obținerea de foloase patrimoniale pentru inculpați 

și familia sa. 

Prin urmare, inculpatul VLASOV MIHAIL, după ce inc. VLASOV MIHAIL 

le-a împuternicit pe acestea să exercite atribuții ale președintelui, care includeau 

încheierea de acte juridice în numele organizației, prin Dispoziția nr. 80 din data de 

04.03.2008 și Dispoziția nr. 50 din data de 01.06.2011, și-a folosit autoritatea față 

de inc. (...) (șef al cancelariei) și inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA (secretar 

general), ambele angajate ale C.C.I.R, pentru a le determina să semneze contracte 

și convenții în fals, cu scopul de a-și însuși resurse ale organizației.  

Mai mult, folosindu-se de influența avută asupra directorului S.C. 

ROMEXPO S.A., inc. SUCIU MARIANA RODICA, care deținea prerogative de 

administrator al patrimoniului S.C. ROMEXPO S.A., prin intermediul contractului 

de management nr. 538 din data de 08.08.2011, a determinat-o pe aceasta să 

semneze contracte având drept scop obținerea de foloase patrimoniale de către 

inculpat.  

De asemenea, inc. VLASOV MIHAIL a cheltuit în mod arbitrar și în interes 

personal, sumele de bani incluse în Fondul la dispoziția președintelui și chiar a st
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făcut plăți cu cardul din contul curent al C.C.I.R. către mai multe cazinouri din 

București, unde înregistra datorii pentru jocurile de noroc la care a participat. 

 

Din (…) a reieșit că legea și statutul C.C.I.R. au fost concepute, elaborate și 

adoptate prin multiple demersuri de către inc. VLASOV MIHAIL, în scopul de a 

conduce unilateral și discreționar instituția. 

Astfel, în anul 2007, un grup de președinți ai Camerelor județene a inițiat un 

proiect de lege privind modificarea legii de funcționare a camerei de Comerț și 

Industrie din România. Din acest grup a făcut parte și camera de Comerț și 

Industrie Iași, al cărei președinte era VLASOV MIHAIL, care a preluat inițiativa 

modificării legii de funcționare. 

Acesta a pretins că în noul act normativ toate Camerele județene vor avea 

aceleași drepturi, iar deciziile se vor lua democratic, în Adunarea generală, 

Colegiul de conducere și Biroul de conducere, prin vot. În realitate, VLASOV 

MIHAIL a depus în Parlament un proiect legislativ diferit de cel dezbătut cu 

președinții Camerelor județene, în care atribuțiile de decizie aparțineau în mare 

parte președintelui Camerei Naționale, proiect adoptat în noiembrie 2007. 

În fapt, cel care a administrat Camera națională a fost inc. VLASOV 

MIHAIL, fără a aduce la cunoștința membrilor Adunării generale, Colegiului de 

conducere și Biroul de conducere, actele încheiate în dauna patrimoniului C.C.I.R. 

și în folos personal. 

Cu ocazia ședințelor ce aveau loc cu aceste așa-zise organisme de conducere, 

erau dezbătute alte aspecte și nu era dezbătută situația economică reală, nu erau 

suspuse aprobării contractele de asistență juridică și cele încheiate de către C.C.I.R. 

și membri familiei sale. 

Din (…) , a reieșit că nu au avut cunoștință și nu au fost dezbătute în ședințe 

actele, contractele și convențiile încheiate de către C.C.I.R. sau unități subordonate 

acesteia și Cabinetul de avocatură MIHAIL VLASOV ori cu membrii familiei și 

persoane din anturajul acestuia. 

Contractele ce au făcut obiectul cercetărilor în cauză au fost semnate fie de 

inc. VLASOV MIHAIL, fie de persoane numite în funcții de acesta, cărora le-a 

delegat atribuții ale președintelui. 

În acest sens, menționăm pe inc. (...), care a fost secretară la Cabinetul de 

avocatură MIHAIL VLASOV, pe care a numit-o în funcția de șef al cancelariei și 

executivului, în condițiile modificării organigramei C.C.I.R. în vederea creării st
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acestui post. 

De asemenea, atât inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA, cât și inc. SUCIU 

MARIANA RODICA, au fost numite în funcțiile deținute de către inc. VLASOV 

MIHAIL. 

Cu privire la Fondul la dispoziția președintelui, adoptat inițial pentru 

cheltuieli de protocol și care a crescut exponențial la sume, inc. VLASOV 

MIHAIL a refuzat sistematic, la solicitarea vicepreședinților C.C.I.R. și a 

președinților Camerelor județene, să pună la dispoziție documente justificative, 

devenind  exclusiv pentru uzul său personal. 

Pentru a avea acces la lichiditățile C.C.I.R. și ROMEXPO S.A., inc. 

VLASOV MIHAIL solicita zilnic situația acestora și stabilea plățile curente ce 

puteau fi efectuate. 

Mai mult, în vederea obținerii de lichidități pentru ”Fondul la dispoziția 

președintelui”, care să asigure plata unor importante sume de bani către inc. 

VLASOV MIHAIL, acesta a dispus încheierea unor contracte între C.C.I.R. și 

ROMEXPO S.A.: 

1.  Antecontractul de vânzare – cumpărare înregistrat la C.C.I.R. sub nr. 

517/30.01.2013 şi la S.C. ROMEXPO S.A. sub nr. 36/30.01.2013, prin care 

C.C.I.R. reprezentată de inc. VLASOV MIHAIL – Preşedinte, în calitate de 

promitent-vânzător s-a obligat să vândă către S.C. ROMEXPO S.A., reprezentată 

de inc. SUCIU MARIANA RODICA – Director general, în calitate de promitent-

cumpărător, o suprafaţă de birouri de 1.000 mp din clădirea aparţinând C.C.I.R ., 

situată în Bucureşti, (...), sector 3, la preţul de 1.200.000,00 euro, din care la data 

semnării antecontractului s-a achitat cu titlul de avans suma de 684.000,00 euro, 

echivalentul a 3.000.000,00 lei, calculat la cursul de referinţă de 4,3853 lei/EUR, 

urmând ca restul preţului să fie achitat la data autentificării contractului de vânzare 

– cumpărare, din surse proprii ale  promitentului-cumpărător. 

În baza acestui antecontract de vânzare – cumpărare, S.C. ROMEXPO S.A. 

a achitat către C.C.I.R., la data de 31.01.2013, suma de  3.000.000,00 lei, sumă 

încasată în contul bancar deschis la (...) S.A. 

La data de 01.02.2013, din contul bancar al C.C.I.R. deschis la (...) S.A. a 

fost retrasă în numerar suma de 3.108.000,00 lei, în aceeași zi suma fiind 

ridicată din casierie de inc. VLASOV MIHAIL reprezentând ”Fond la 

dispoziția președintelui”. 

Vânzarea - cumpărarea efectivă a spaţiilor de birouri nu a mai avut loc, nu s-st
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a mai încheiat contractul în formă autentică, dar nici avansul de 3.000.000,00 lei nu 

a fost restituit, suma respectivă fiind compensată între cele două entităţi la data de 

26.06.2013. 

Pentru a crea premisele unei compensări de obligații, la data de 03.06.2013 a 

fost încheiat Actul adiţional nr. 2/03.06.2013 la Contractul de închiriere nr. 

816/28.04.2010, prin care C.C.I.R. a închiriat către S.C. ROMEXPO S.A. suprafaţa 

de teren de 328.578,02 m.p. Prin actul adițional nr. 2 din data de 03.06.2013 s-a 

modificat atât suprafaţa de teren închiriată, care a crescut la 411.489 m.p., cât şi 

preţul închirierii, care a crescut de la 0,10 euro/m.p./lună la 0,50 euro/m.p./lună.  

2. În data de 11.02.2013, a fost încheiat contractul nr. 74 între C.C.I.R. 

reprezentată de inc. VLASOV MIHAIL, în calitate de Preşedinte al Camerei 

Naţionale şi S.C. ROMEXPO S.A., reprezentată de inc. SUCIU MARIANA 

RODICA, în calitate de Director general, având ca obiect acordarea unui sprijin 

financiar rambursabil de către S.C. ROMEXPO S.A. către C.C.I.R. în valoare de 

675.000,00 lei, pe o perioadă de 9 luni.  

Împrumutul a fost virat de S.C. ROMEXPO S.A. în contul bancar al C.C.I.R. 

în mai multe tranșe, la data de 11.02.2013 și la data de 12.02.2013. 

La data de 11.02.2013, în contul bancar al C.C.I.R. au mai fost virate și alte 

sume de bani de la societăți la care C.C.I.R. este acționar majoritar, respectiv suma 

de 675.000,00 lei de la (...) S.A. - cu explicaţia „contract nr. 76/11.02.2013 – 

sprijin financiar rambursabil pe termen de 9 luni”și suma de 493.841,16 lei de la 

S.C. (...) S.A. - cu explicaţia „cval. fact. 10030/07.01.2013”. 

În cele două zile, respectiv 11 şi 12 februarie 2013, cele trei societăți au 

alimentat contul C.C.I.R. cu suma de 1.843.841,16 lei, iar la data de 12.02.2013, 

din acest cont a fost retrasă în numerar suma de 1.784.000,00 lei. 

Suma de 1.784.000,00 lei retrasă în numerar în data de 12.02.2013, a fost 

înregistrată în casieria C.C.I.R. şi în aceeaşi zi a fost plătită inculpatului 

VLASOV MIHAIL, reprezentând ”Fond la dispoziţia Preşedintelui”. 

Prin Raportul de constatare întocmit în cauză s-a stabilit că în fapt, sprijinul 

financiar acordat C.C.I.R. atât de S.C. ROMEXPO S.A. cât şi de S.C. (...) S.R.L. în 

baza contractelor încheiate, precum și încasarea contravalorii unei facturi de la de 

S.C. (...) S.A., au asigurat lichidităţi C.C.I.R. pentru plata către inculpatul 

VLASOV MIHAIL a sumei de 1.784.000,00 lei cu destinaţia ”Fond la dispoziţia 

Preşedintelui”. 
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În anul 2012, când un grup de președinți ai camerelor județene i-au solicitat, 

în cadrul ședinței Adunării generale, să justifice sumele folosite în interes personal 

din Fondul de dispoziția președintelui, inc. VLASOV MIHAIL a refuzat și a inițiat 

demersuri pentru excluderea camerelor județene respective din C.C.I.R. și totodată 

ample campanii de denigrare și defăimare mediatică și instituțională a președinților 

Camerelor județene respective. 

Din ansamblul probatoriului administrat în cauză a reieșit că inc. VLASOV 

MIHAIL era un împătimit al jocurilor de noroc, cheltuind pentru acestea 

importante sume de bani din bugetul C.C.I.R. 

 

***** 

 

  SESIZĂRI PENALE  

 

 La data de 25.05.2012, Camera de Comerţ si Industrie Argeş, Camera 

de Comerţ si Industrie Bacău și Camera de Comerţ si industrie Dolj, Camera de 

Comerţ si Industrie Prahova au formulat plângere penală sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de abuz in serviciu, prev. de  art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, de către Mihail M. 

Vlasov – Președintele C.C.I.R., precum și sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. 

de art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 de către persoane care deţin funcţii de 

conducere in cadrul Camerei de Comerţ si Industrie a României, respectiv (...) - 

Director, Direcţia Economica, in cadrul C.C.I.R., (...), (...) si (...) - membrii 

Comisiei de Cenzori in cadrul C.C.I.R. 

Plângerea se referă la sumele de bani din bugetul C.C.I.R. cheltuite de 

Preşedintele  Mihail M. Vlasov în anul 2011, existând indicii serioase in sensul ca 

aceşti bani nu au fost cheltuiţi doar in interesul C.C.I.R. 

Ulterior, mai multe Camere de Comerț și Industrie Județene au sesizat 

aceleași aspecte, iar C.C.I.R.  a formulat mai multe plângeri penale împotriva inc. 

VLASOV MIHAIL și a altor persoane din conducerea organizației. Astfel: 

 La data de 28.05.2012, Camera de Comerţ si Industrie Bihor a 

formulat plângere penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz in serviciu, 

prev. de  art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, de către Mihail M. Vlasov – Președintele 

C.C.I.R., precum și sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 17 lit. c) din 

Legea nr. 78/2000 de către persoane care deţin funcţii de conducere in cadrul 

Camerei de Comerţ si Industrie a României, respectiv (...) - Director, Direcţia 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

10 

Economica, in cadrul C.C.I.R., (...), (...) si (...) - membrii Comisiei de Cenzori in 

cadrul C.C.I.R. 

 La data de 08.08.2012, la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrat 

memoriul formulat de zece Camere de Comerţ si Industrie Județene (Arad, Argeș, 

Bacău, Bihor, Buzău, Dolj, Harghita, Mureș, Prahova și Vâlcea), prin care au fost 

semnalate fapte de abuz în serviciu, fals, înșelăciune și deturnarea unor mari sume 

de bani din bugetul C.C.I.R., fapte comise de către președintele Camerei, Vlasov 

Mihail. Memoriul a fost adresat Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției 

și pentru Petiții din cadrul Camerei Deputaților, care l-a transmis spre competentă 

soluționare Direcției Naționale Anticorupție. 

 La data de 11.01.2013, la Direcția Națională Anticorupție – Secția de 

combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a fost înregistrat sub 

nr. 168/P/2012, memoriul transmis de  Camera de Comerț și Industrie Dolj prin 

care sesizează faptul că realegerea lui Vlasov Mihail ca președinte al Camerei 

Naționale în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinară a membrilor C.C.I.R. 

convocată pentru data de 21.12.2012, va conduce la mușamalizarea actelor de 

delapidare săvârșite de acesta.  

La data de 15.01.2015, la Direcția Națională Anticorupție – Secția de 

combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a fost înregistrat sub 

nr. 168/P/2012  un memoriu cu același conținut, formulat de Voinea Ștefan, 

președinte al Camerei de Comerț și Industrie Dolj. Memoriul a fost adresat 

Guvernului României, care l-a transmis spre competentă soluționare Direcției 

Naționale Anticorupție.  

 La data de 28.01.2014, la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrat 

dosarul nr. 22/P/2014 având ca obiect săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu de 

către VLASOV MIHAIL.  

În fapt, un memoriu formulat de cele zece Camere de Comerţ si Industrie 

Județene (Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Buzău, Dolj, Harghita, Mureș, Prahova și 

Vâlcea), având același conținut cu cel adresat Comisiei pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din cadrul Camerei Deputaților, a fost 

transmis și către Ministerul Administrației și Internelor, care l-a înaintat spre 

competentă soluționare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, unde a 

fost înregistrat sub nr. 16/P/2014.  st
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 Prin Ordonanța nr. 16/P/2014 din data de 16.01.2014, a Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel București, s-a dispus declinarea competenței de soluționare a 

cauzei în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, fiind astfel înregistrat dosarul 

nr. 22/P/2014, ce a fost conexat la dosarul nr. 168/P/2012. 

   La data de 07.05.2014, la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrată 

plângerea penală formulată de Camera de Comerț și Industrie a României 

împotriva lui VLASOV MIHAIL, sub aspectul săvârșirii  infracțiunilor de 

delapidare, prev. de art. 295 C.p., abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.p. și 

deturnare de fonduri, prev. de art. 307 C.p.  

Plângerea se referă la utilizarea sumei totale de 12.240.000 lei de către 

VLASOV MIHAIL, în perioada 2013 – 2014, ce a fost ridicată din casieria 

C.C.I.R. prin dispoziții de plată cu titlul de ”avans spre decontare” sau ”fond la 

dispoziția președintelui”. 

   La data de 15.05.2014, la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrată 

plângerea penală formulată de Camera de Comerț și Industrie a României 

împotriva inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA, (...) și ZDROBICI NICOLAI, 

sub aspectul săvârșirii  infracțiunilor de abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.p., fals 

în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 C.p., uz de fals, prev. de art. 

323 C.p. și gestiune frauduloasă, prev. de art. 242 C.p.  

Plângerea se referă la încheierea contractului de închiriere nr. 40 din data de 

26.01.2011 și a actului adițional din data de 27.11.2012, între C.C.I.R. și 

ZDROBICI NICOLAI, pe baza acestora fiind achitate importante sume de bani din 

bugetul C.C.I.R. 

 La data de 30.09.2014, Direcția Națională Anticorupție s-a sesizat din 

oficiu potrivit art. 292 C.p.p, cu privire la săvârșirea de către numitul VLASOV 

MIHAIL, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României  a 

infracțiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la 

art. 297 C.p. și art. 308 C.p., fiind înregistrat dosarul penal nr. 772/P/2014. 

Din actul de sesizare rezultă că VLASOV MIHAIL (preşedinte al Camerei 

de Comerţ şi Industrie a României – C.C.I.R. în perioada 2008-2014), abuzând de 

prerogativele funcţiei deţinute, a întreprins demersuri pentru promovarea  unor 

interese private, în detrimentul entităţii pe care o reprezintă. Concret, după 

preluarea conducerii C.C.I.R, VLASOV MIHAIL a iniţiat demersuri pentru: st
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- obţinerea controlului asupra patrimoniului Camerei de Comerţ şi Industrie 

a Municipiului Bucureşti (C.C.I.M.B.), vizând în principal obţinerea patrimoniului 

S.C. ROMEXPO S.A.; 

- utilizarea patrimoniului şi activelor S.C. ROMEXPO S.A., în folos 

propriu, în condiţii de promovare a unor interese personale; 

- direcţionarea de fonduri din bugetul C.C.I.R. către diverse 

entităţi/societăţicomerciale în scopul sprijinirii propriilor interese de afaceri sau ale 

unor membri de familie prin încheierea de convenţii, respectiv contracte; 

-  închirierea unor terenuri şi active aparţinând S.C. ROMEXPO S.A., către 

terţe persoane fizice/juridice, în condiţiile în care terenul pe care funcţionează 

societatea bucureşteană este cedat cu titlu gratuit; 

- promovarea şi dezvoltarea unei reţele subterane clientelare la 

nivelul partenerilor sistemului cameral şi camerelor bilaterale, în 

conexiune cu lipsa de interes şi implicare în ceea ce priveşte 

colaborarea cu entităţi din mediul de afaceri, dar şi în dialogul cu 

anumiţi reprezentanţi străini şi pentru atragerea de investitori străini. 

Întrucât din cercetările efectuate a rezultat că între cele două dosare  există 

conexitate, între fapte şi infracţiuni există legătură, reunirea acestora fiind necesară 

pentru o mai bună înfăptuire a justiţiei, prin Ordonanța nr. 168/P/2012 din data de 

13.10.2014 s-a dispus reunirea cauzei înregistrată sub nr. 772/P/2014 la dosarul nr. 

168/P/2012. 

 La data de 30.01.2015,  la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrată 

plângerea penală formulată de Camera de Comerț și Industrie a României 

împotriva lui VLASOV MIHAIL și GRIGORESCU RODICA LUIZA, sub 

aspectul săvârșirii  infracțiunilor de abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.p, 

infracțiunea asimilată corupției prevăzută de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 și 

conflict de interese, prev. de art. 301 C.p. 

    Plângerea se referă la încheierea contractului de asistență juridică nr. 8 din 

data de 08.06.2010 cu Cabinetul de Avocat Mihail M. Vlasov, ce a fost semnat de 

GRIGORESCU RODICA LUIZA, în numele C.C.I.R. 

 La data de 05.10.2015,  la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrată 

plângerea penală formulată de ROMEXPO S.A. împotriva lui VLASOV MIHAIL, 

NEDELCU MARIAN și SUCIU MARIANA RODICA, sub aspectul săvârșirii  st
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infracțiunilor de abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.p. și conflict de interese, prev. 

de art. 301 C.p.  

      Plângerea se referă la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare 

autentificată sub nr. 24 din data de 12.12.2013, între S.C. ROMEXPO S.A., 

reprezentată de SUCIU MARIANA RODICA, în calitate de director general și 

NEDELCU MARIAN, având ca obiect imobilul construcție situat în București, bd. 

Mărăști nr. (...), sector 1, denumit ”(...)”, la prețul de 100.000 euro. 

 La data de 27.10.2015,  la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrată 

plângerea penală formulată de Camera de Comerț și Industrie a României 

împotriva lui NEDELCU MARIAN, sub aspectul săvârșirii  infracțiunii de abuz de 

încredere, prev. de art. 238 C.p.  

Prin plângerea formulată, C.C.I.R. sesizează refuzul lui NEDELCU 

MARIAN de a restitui bunurile mobile aparținând C.C.I.R., aflate în imobilul  

Casa ”Leda”. 

 La data de 30.06.2016, Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de 

combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a fost sesizată cu 

plângerea penală formulată de Camera de Comerț și Industrie a României – 

C.C.I.R. împotriva numitei (...) și împotriva B.E.J.A. (...), (...) şi (...),  pentru 

săvârșirea infracțiunilor de favorizare a infractorului, prev. de art. 269 C.p., 

tăinuire, prev. de art. 270 C.p. şi abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 C.p. rap. 

la art. 308 C.p. 

Plângerea formulată de Camera de Comerț și Industrie a României se referă 

la procedura de executare silită iniţiată de (...) împotriva C.C.I.R. având ca obiect 

creanţa provenită din contractul de asistență juridică nr. 8 din data de 08.06.2010 

încheiat de Cabinetul de avocatură Mihail M. Vlasov cu C.C.I.R., reprezentată de 

inc. Grigorescu Rodica Luiza. Titlul de creanţă invocat în procedura de executare 

silită a fost dobândit de (...) cu titlu gratuit, prin contractul de cesiunea de creanţă 

încheiat cu Cabinetul de avocat Mihail M. Vlasov. 

 

 

***** 
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Scurtă prezentare a Camerei de Comerț și Industrie a României 

(C.C.I.R.) și a atribuțiilor avute de inculpații VLASOV MIHAIL, (...) și 

GRIGORESCU RODICA LUIZA 

 

Potrivit Legii nr. 335/2007 - Legea camerelor de comerţ din România, 

Statutului Camerei Naționale aplicabil în perioada 2008 – 2014 - art. 1 din Statut, 

C.C.I.R. este ”o organizație neguvernamentală, apolitică, autonomă, nonprofit, 

de utilitate publică, cu personalitate juridică,  ce reprezintă, sprijină și apără 

interesele generale ale comunității de afaceri din România, urmărind promovarea și 

dezvoltarea industriei, comerțului, serviciilor și agriculturii, în concordanță cu 

cerințele economiei de piață”. 

În ce privește Președintele Camerei, acesta este ales de Adunarea Generală, 

pentru un mandat de cinci ani, ce poate fi reînnoit o singură dată,  iar atribuțiile 

acestuia sunt cele stabilite prin Legea nr. 335/2007 – Legea camerelor de comerț 

din România și prin Statut. 

Art. 39 din Legea nr. 335/2007 stabileşte că „Preşedintele Camerei 

Naţionale are următoarele atribuţii principale: 

    a) reprezintă şi angajează Camera Naţională în relaţiile cu persoane fizice şi 

juridice, din ţară şi din străinătate; 

    b) încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale 

salariaţilor Camerei Naţionale; 

    c) urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale, ale 

colegiului şi biroului de conducere; 

    d) urmăreşte realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Naţionale, 

aprobat de adunarea generală; 

    e) convoacă adunarea generală, în conformitate cu prevederile art. 33; 

    f) convoacă şi conduce şedinţele biroului şi colegiului de conducere; 

    g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală şi de colegiul de 

conducere.” 

Inc. VLASOV MIHAIL a îndeplinit funcția de Președinte al C.C.I.R. din 

data de 27.12.2007 până la data de 11.04.2014, dată la care a fost demis prin 

Moțiunea de cenzură a Adunării Generale extraordinare a C.C.I.R. (fiind la acel 

moment arestat preventiv într-un alt dosar penal, în care a fost ulterior condamnat 

definitiv). 
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Conform R.O.F. (art. 16), ”Președintele Camerei Naționale, în exercitarea 

atribuțiilor sale folosește un aparat executiv propriu în cadrul Cancelariei 

Președintelui, coordonat de un șef al cancelariei Președintelui”. 

Din adresa nr. 2582/15.03.2016 a C.C.I.R. reiese faptul că în perioada în 

care a îndeplinit funcția de președinte al C.C.I.R., respectiv 2008 – 2014, inc. 

VLASOV MIHAIL a realizat venituri totale de 4.538.542 lei. De asemenea, 

conform situațiilor centralizatoare transmise de ROMEXPO S.A. prin adresa cu nr. 

3136/14.03.2016, acesta a obținut venituri aferente calității de reprezentant 

acționar la ROMEXPO S.A în cuantum total de 541.421 lei. Astfel: 

 

 În  anul 2008, a obținut un venit brut total de 822.104 lei de la 

C.C.I.R., compus din: 

o Indemnizație Președinte – 180.255 lei 

o Indemnizație Colegiu de conducere – 21.435 lei 

o Indemnizație Birou de conducere – 95.196 lei 

o Primă – 522.802 lei 

o Diurnă – 2.416 lei 

 

 În anul 2009  

1. A realizat un venit brut total de 447.131 lei, de la C.C.I.R. compus din: 

o Indemnizație Președinte – 288.408 lei 

o Indemnizație Colegiu de conducere – 20.430 lei 

o Indemnizație Birou de conducere – 87.263 lei 

o Diurnă – 51.030 lei 

2. A obținut de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 200.456 lei. 

 

 În anul 2010 

1. A obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 532.187 lei, compus din: 

o Indemnizație Președinte – 288.408 lei 

o Indemnizație Colegiu de conducere – 13.620 lei 

o Indemnizație Birou de conducere – 87.263 lei 
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o Diurnă – 142.896 lei 

2. A obținut de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 111.604 lei. 

 

 În anul 2011: 

1. A obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 545.061 lei, compus din: 

o Indemnizație Președinte – 288.408 lei 

o Indemnizație Colegiu de conducere – 17.025 lei 

o Indemnizație Birou de conducere – 95.196 lei 

o Diurnă – 144.432 lei 

3. A obținut de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 65.913 lei. 

 

 În anul 2012: 

1. A obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 966.039 lei, compus din: 

o Indemnizație Președinte – 288.408 lei 

o Indemnizație Colegiu de conducere – 17.025 lei 

o Indemnizație Birou de conducere – 63.464 lei 

o Diurnă – 126.531 lei 

o Indemnizație Autoritate de Nominare (Curtea de Arbitraj 

Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.) – 470.611 lei 

3. A obținut de la ROMEXPO S.A. un venit total brut de 75.690 lei. 

 

 În anul 2013:  

1. A obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 1.139.311 lei, compus din: 

o Indemnizație Președinte – 288.408 lei 

o Indemnizație Colegiu de conducere – 17.025 lei 

o Indemnizație Birou de conducere – 79.330 lei 

o Diurnă – 16.848 lei 

o Indemnizație Autoritate de Nominare  (Curtea de Arbitraj 

Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.) – 737.700 lei st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

17 

2. A obținut de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 74.986 lei. 

 

 În anul 2014 (în perioada ianuarie –martie 2014): 

1. A obținut de la C.C.I.R un venit brut total de 86.709 lei, compus din: 

o Indemnizație Președinte – 64.091 lei 

o Indemnizație Colegiu de conducere – 0 

o Indemnizație Birou de conducere – 15.866 lei 

o Diurnă – 6.752 lei. 

2. A obținut de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 12.772 lei. 

 

 În perioada 01.02.2008 – 31.03.2014, funcția de Șef Cancelarie a fost 

ocupată de inc. (...). 

Din fișa postului Șef cancelarie având ca titular pe inc. (...) rezultă că 

aceasta nu avea între atribuții reprezentarea şi angajarea Camerei Naţionale în 

relaţiile cu terții, deci semnarea contractelor angajate de C.C.I.R. nu intra în 

atribuțiile acesteia, aceasta fiind o atribuție a Președintelui. 

Însă între atribuțiile menționate în fișa postului Șef cancelarie din data de 

01.02.2008 se regăsește ”Urmărește și răspunde de îndeplinirea la termen a 

măsurilor dispuse de Președinte” și în plus, în fișa postului valabilă după data de 

01.06.2011 se regăsește ”îndeplinește atribuțiile delegate conform Dispoziției 

Președintelui camerei naționale nr. 50/01.06.2011”. 

Prin Dispoziția nr. 50 din data de 01.06.2011, emisă de Președintele Camerei 

de Comerț și Industrie a României, inc. Vlasov Mihail, se deleagă Șefului 

Cancelariei atribuții ale Președintelui, între care se menționează, la art. 1 lit. d) – 

”reprezintă Camera Națională în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice și în 

relațiile cu organele jurisdicționale, cu organizațiile neguvernamentale, cu orice 

alte persoane juridice sau persoane fizice din țară și din străinătate, în problemele 

generale ale Camerei naționale”, iar la lit. f) – ”exercită orice alte activități 

prevăzute de Legea nr. 335/2007 modificată sau completată sau stabilite de 

Președinte”. 

Alin. 2 al art. 1 din Dispoziția nr. 50 din data de 01.06.2011 stabilește că ”în 

îndeplinirea acestor atribuții, Șeful cancelariei are drept de semnătură, semnătura 

sa fiind opozabilă terților”. st
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Din adresa nr. 2582/15.03.2016 a C.C.I.R. reiese faptul că în perioada în 

care a îndeplinit funcția de Șef cancelarie la C.C.I.R., respectiv 2008 – 2014, inc. 

(...) a realizat venituri totale din salarii de 930.332 lei. De asemenea, conform 

situațiilor centralizatoare transmise de ROMEXPO S.A. prin adresa cu nr. 

3136/14.03.2016, aceasta a obținut venituri din indemnizații în calitate de membru 

în Consiliul de Administrație la ROMEXPO  S.A în cuantum total de 450.157 lei. 

Astfel: 

 În anul 2008 a obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 111.262 

lei, iar de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 29.412 lei 

 În anul 2009 a obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 106.662 

lei, iar de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 101.701 lei 

 În anul 2010 a obținut de la C.C.I.R.  un venit brut total de 90.689 lei, 

iar de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 80.804 lei 

 În anul 2011 a obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 156.122 

lei, iar de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 58.591 lei 

 În anul 2012 a obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 191.758 

lei, iar de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 75.690 lei 

 În anul 2013 a obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 210.494 

lei, iar de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 74.986 lei 

 În anul 2014 (în perioada ianuarie –mai 2014) a obținut de la C.C.I.R. 

un venit brut total de 63.345 lei, iar de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 

28.973 lei. 

 

În perioada 23.01.2008 – 01.06.2011, funcția de Secretar General a fost 

ocupată de inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA, conform fișei postului aceasta 

având între alte atribuții, următoarele: 

”1. conduce și gestionează activitatea Camerei naționale în vederea: 

- realizării funcțiilor și atribuțiilor Camerei Naționale, conform 

prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare C.C.I.R., în 

concordanță cu strategia și obiectivele acesteia; 

- aplicării hotărârii Adunării Generale, deciziilor Colegiului de conducere, 

rezoluțiilor Biroului de conducere, măsurilor rezultate din rapoartele Comisiei de 

cenzori,  recomandărilor Sistemului Camerelor de comerț și ale Comisiilor de 

lucru ale Camerei Naționale; 
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- realizării atribuțiilor rezultate în urma delegărilor de competență: (…) 

9. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de organele de conducere ale 

Camerei Naționale; (…)”. 

Prin Dispoziția nr. 80 din data de 04.03.2008, emisă de Președintele Camerei 

de Comerț și Industrie a României, inc. Vlasov Mihail, se deleagă Secretarului 

General atribuții ale Președintelui, între care se menționează, la pct. I din Anexa 

Dispoziției – Competențe de conducere: lit. d) – ”reprezintă Camera Națională în 

relațiile cu autoritățile și instituțiile publice și în relațiile cu organele 

jurisdicționale, cu organizațiile neguvernamentale, cu orice alte persoane juridice 

sau persoane fizice din țară și din străinătate, în problemele generale ale Camerei 

naționale, nerepartizate altui director”, lit. h) – ”reprezintă societatea în justiție”, 

iar la lit. j) – ”exercită orice alte activități prevăzute de Legea nr. 335/2007 sau 

stabilite de Președinte”. 

Totodată, prin Dispoziția nr. 80 din data de 04.03.2008 sunt menționate 

competențe valorice ce se deleagă Secretarului General și directorilor de direcții, 

după cum urmează: 

”Secretarul general și fiecare director are competențe în legătură cu 

activitățile încredințate și pentru care i s-au stabilit atribuții, determinate de 

calitatea în care este antrenată Camera Națională de prestator de servicii sau 

beneficiar, după cum urmează: (…) 

b) în calitate de beneficiar: 

- operațiunea a cărei valoare nominală nu depășește 1.000 euro sau 

echivalentul în lei se inițiază și perfectează de directorul în atribuția căruia se află 

structura organizatorică beneficiară împreună cu directorul economic; 

- operațiunea a cărei valoare nominală este mai mare de 1.000 euro sau 

echivalentul în lei dar să nu depășească 10.000 euro sau echivalentul în lei se 

inițiază de directorul în atribuția căruia se află structura organizatorică 

beneficiară, se aprobă de Secretarul General și se perfectează de directorul 

economic împreună cu directorul inițiator; 

- operațiunea a cărei valoare nominală depășește 10.000 euro sau 

echivalentul în lei se aprobă de Președinte și se prefectează de către directorul 

economic împreună cu Secretarul general. 

c) pentru lucrări de investiții și reparații capitale: st
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- aprobarea și contractarea lucrărilor cu valori până la 10.000 euro sau 

echivalentul în lei/lucrare intră în competența directorului economic și a 

Secretarului general împreună; 

- aprobarea lucrărilor a căror valoare nominală depășește 10.000 euro sau 

echivalentul în lei aparține Președintelui, iar perfectarea intră în competența 

directorului economic și a Secretarului General.” 

Din adresa nr. 2582/15.03.2016 a C.C.I.R. reiese faptul că în perioada în 

care a îndeplinit funcția de Secretar general la C.C.I.R., respectiv 2008 – 2011, inc. 

GRIGORESCU RODICA LUIZA a realizat venituri totale de 466.643 lei. Astfel: 

 În anul 2008 a obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 137.306 

lei, reprezentat de venituri din salarii 

 În anul 2009 a obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 131.326 

lei, reprezentat de venituri din salarii 

 În anul 2010 a obținut de la C.C.I.R. un venit brut total de 104.785 

lei, reprezentat de venituri din salarii 

 În anul 2011 (ianuarie – mai 2011) a obținut de la C.C.I.R. un venit 

brut total reprezentat de venituri din salarii de 60.490 lei, precum și un venit brut 

total reprezentat de venituri din colaborări (contract de prestări servicii) de 20.832 

lei. 

 

Scurtă prezentare a S.C. ROMEXPO S.A. și a atribuțiilor avute de inc. 

SUCIU MARIANA RODICA 

S.C. ROMEXPO S.A., cu sediul în București, Bd. Mărăști nr. (...), sector 1, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. (…) ,  este o societate comercială pe 

acțiuni, având  ca acționar majoritar Camera de Comerț și Industrie a României. 

În perioada iulie 2011 – mai 2014, funcţia de director general a fost 

exercitată de inc. SUCIU MARIANA RODICA, în baza Contractului de 

management încheiat la data de 12.07.2011 și înregistrat la S.C. ROMEXPO S.A. 

sub nr. 538/08.08.2011. 

Obiectul contractului de management îl constituie ”delegarea atribuțiilor de 

organizare, conducere și gestionare a activității S.C. ROMEXPO S.A., pe baza 

obiectivelor și indicatorilor de performanță cuprinși în anexele 1 și 2 ale 

prezentului contract, Directorului General - Mariana Rodica Suciu, cu excepția st
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celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Administrație și Adunării Generale 

a Acționarilor.” 

La art. 5.2 din Contractul de management sunt prevăzute atribuțiile 

Directorului General – Mariana Rodica Suciu: 

”Directorul General conduce, coordonează și răspunde de activitatea 

societății, a directorilor și a personalului societății, luând măsuri pentru buna 

organizare și funcționare a acestora. În acest scop are următoarele atribuții: 

a) Exercită direct sau prin persoane desemnate, controlul asupra 

activității structurilor și personalului societății, precum și asupra directorilor; 

b) Coordonează elaborarea proiectului de buget anual al societății, 

programul de investiții și reparații capitale; (…) 

h) Reprezintă societatea în relația cu autoritățile și instituțiile publice, cu 

organizațiile neguvernamentale, cu orice alte persoane juridice sau persoane 

fizice, din țară și din străinătate, precum și în relațiile internaționale, în 

problemele generale ale societății, nerepartizate altui director; 

i) reprezintă/dispune reprezentarea societății în justiție ; (…) 

m) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de adunarea 

generală și consiliul de administrație, precum și cele stabilite prin Regulamentul 

de organizare și funcționare a societății (…).” 

La art. 5.3 din Contractul de management sunt prevăzute Prerogativele  

Directorului general, între care: 

- lit. d) – ”reprezintă societatea față de terți în raporturile care privesc 

activitățile încredințare prin prezentul contract spre organizare, conducere și 

gestionare, semnând corespondența, încheind valabil contracte și alte operațiuni 

comerciale, cu aprobarea tarifelor aprobate la nivelul societății și în condițiile 

stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a societății”. 

- lit. f) – ”alte prerogative încredințate de Adunarea generală a acționarilor, 

Consiliul de administrație, prevăzute de actul constitutiv și lege, sau prevăzute în 

Regulamentul de organizare a activității directorilor.” 

Din situațiile centralizatoare transmise de ROMEXPO S.A. prin adresa cu 

nr. 3136/14.03.2016 reiese că în perioada în care a îndeplinit funcția de Director 

general la ROMEXPO S.A., respectiv iulie 2011 – mai 2014, inc. SUCIU 

MARIANA RODICA a realizat venituri totale de 930.332 lei, reprezentate de 

venituri din salarii și prime. Astfel: st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

22 

 În anul 2011 (perioada iulie – decembrie 2011) a obținut de la 

ROMEXPO S.A. un venit brut total de 65.786 lei 

 În anul 2012 a obținut de la ROMEXPO S.A.  un venit brut total de 

170.522 lei 

 În anul 2013 a obținut de la ROMEXPO S.A. un venit brut total de 

211.489 lei 

 În anul 2014 (perioada ianuarie – mai 2014) a obținut de la 

ROMEXPO S.A.  un venit brut total de 64.291 lei. 

 

Societăți comerciale deținute de membrii familiei inc. VLASOV 

MIHAIL  

S.C. (...) S.R.L., (…) , cu sediul în comuna Tunari, sat Tunari, (…) , județul 

Ilfov, are ca asociat unic și administrator pe inc. NEDELCU MARIAN, care deține 

părțile sociale și calitatea de administrator de la înființarea societății. 

S.C. (...) S.R.L. (…) , cu sediul în mun. Iași, (…) , are ca asociați pe inc. 

VLASOV ELENA INGRID și pe mama acesteia, (...), funcția de administrator 

fiind deținută de inc. VLASOV ELENA INGRID, de la înființarea societății. 

 

 

ANALIZA PROBATORIULUI ŞI SUSŢINEREA ACUZĂRII 

 

 

(…) rezultă că în perioada 2008 – 2014, inc. VLASOV MIHAIL, în calitate 

de Preşedinte al C.C.I.R. şi alte persoane din conducerea camerei (respectiv inc. 

(...) și inc. GRIGORESCU RODICA-LUIZA) şi a S.C. ROMEXPO S.A. (inc. 

SUCIU MARIANA-RODICA), prin actele şi faptele lor au produs prejudicii 

patrimoniilor celor două organizaţii, astfel: 

- prejudiciul total cauzat bugetului C.C.I.R. este de 54.342.145,20 lei; 

- prejudiciul total cauzat bugetului S.C. ROMEXPO S.A. este de 6.086.741,44 

lei. 

 

 

I. Acte prin care a fost prejudiciat bugetul C.C.I.R. st
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 I.1. Contractul de colaborare nr.1 din 03.07.2009, încheiat între C.C.I.R., 

reprezentată de inc. VLASOV MIHAIL, în calitate de Președinte şi S.C. (...) 

S.R.L., reprezentată de inc. NEDELCU MARIAN, a avut ca obiect activităţile de 

concepţie și producție al conţinutului editorial pentru emisiunea TV  "(...)" – 

realizată şi difuzată de S.C. (...) S.A. 

Perioada contractului  a fost stabilită la un an de la data intrării în vigoare la 

semnarea acestuia, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor, iar 

remuneraţia lunară la 13.000 euro plus TVA, echivalent în lei, calculată la cursul 

B.N.R. din ziua plăţii pentru toate serviciile şi prestaţiile. 

Din probatoriul administrat a reieșit că aceste servicii nu erau necesare și 

nici nu au fost prestate în realitate, de producerea emisiunii ocupându-se personalul 

de specialitate din cadrul trustului (...), împreună cu angajați ai C.C.I.R. 

Suma totală achitată de C.C.I.R. în baza acestuia contract, în perioada iulie 

2009 – aprilie 2010, este de 518.202,74 lei, ce a fost însă recuperată în urma 

refacturării serviciilor către S.C. (...) S.A, firmă ce a suportat în final toate 

costurile. 

Realizarea de emisiuni TV privind promovarea activităţii C.C.I.R. a fost 

cuprinsă în Strategia şi obiectivele Camerei Naţionale pentru anul 2009, la pct. 5. 

Creşterea vizibilităţii şi percepţiei pozitive asupra C.C.I.R., pe plan intern şi 

internaţional unde s-a consemnat „realizarea de emisiuni TV săptămânale”, 

strategia fiind aprobată de Colegiul de Conducere la data de 11.01.2009 cu 

unanimitate de voturi. 

Totodată, conform Extrasului din Hotărârile Adunării Generale ale 

membrilor C.C.I.R. din data de 29.04.2009, a fost aprobat cu unanimitate de voturi 

Programul de măsuri pentru realizarea strategiei şi a obiectivelor Camerei 

Naţionale pe anul 2009, în care de asemenea la pct. 5 - Creşterea vizibilităţii şi 

percepţiei pozitive asupra C.C.I.R., pe plan intern şi internaţional s-a consemnat 

„realizarea de emisiuni TV săptămânale”.   

C.C.I.R. în calitate de asociat ocult a încheiat cu S.C. (...) S.A. în calitate de 

asociat făţiş, Contractul de asociere în participaţiune nr. 285/23.03.2009 având 

ca obiect asocierea în vederea obţinerii de către asociatul făţiş a dreptului de a 

exploata terenul în suprafaţă de 10.000 m.p., situat în Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. 

(...), Sect. 1, identificat prin schiţa Anexa nr. 1 la contract, teren pe care C.C.I.R. îl 

deţine în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 49 ani, conform H.G. nr. 

2127/2004, prin construirea, punerea în funcţiune şi exploatarea unui imobil-
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construcţie ce urma să fie construit pe acest teren de către (...) în scopul 

desfăşurării de activităţi media şi obţinerea de către asociatul ocult a dreptului de a 

beneficia de un spaţiu de emisie şi realizarea unei emisiuni TV.  

Principalele prevederi ale Contractului de asociere în participaţiune nr. 

285/23.03.2009, au fost următoarele: 

- durata asocierii s-a stabilit pe o perioadă de 45 de ani, perioada pe care 

C.C.I.R. deţinea dreptul de folosinţă gratuită a terenului; 

- pe durata asocierii, asociatul făţiş urma să realizeze şi să difuzeze în fiecare 

săptămână pe toată durata contractului, în ziua de sâmbătă între orele 17,30-18,30, 

pe canalul (…) , a unei emisiuni TV a C.C.I.R. intitulată „Clubul Camerelor de 

Comerţ/sau altfel”, având o durată de 60 de minute; 

- emisiunea urma să aibă formatul propus de C.C.I.R. şi agreat de (...), 

prezentatorii, moderatorii şi invitaţii erau stabiliţi de C.C.I.R.; 

- emisiunea urma să fie realizată în studiourile (...), cu mijloacele tehnice şi 

specialiştii asociatului făţiş, care trebuia să asigure scenografie, recuzită specială şi 

consumabilă, înregistrarea emisiunii sau transmiterea în direct, filmări în orice loc 

din ţară sau străinătate, filmarea şi difuzarea unor spoturi publicitare, indiferent de 

costurile implicate de realizarea emisiunii; 

- veniturile urmau să se împartă între asociaţi astfel: asociatul ocult primea 

anual procentul reprezentat de contravaloarea costurilor făcute pentru realizarea 

emisiunii din totalul veniturilor realizate, iar asociatul făţiş primea diferenţa dintre 

veniturile anuale şi venitul cuvenit asociatului ocult, iar în condiţiile înregistrării de 

pierderi, acestea trebuiau distribuite proporţional cu participarea la venituri. 

-  (...) urma să suporte toate cheltuielile, fără excepţie, necesare şi cerute de 

C.C.I.R. pentru realizarea emisiunii intitulată „Clubul Camerelor de Comerţ/sau 

altfel”. 

Conform documentelor transmise de C.C.I.R., Contractul de asociere în 

participaţiune nr. 285/23.03.2009 a fost modificat prin trei acte adiţionale, între 

care actul adiţional nr. 2/03.07.2009 a adăugat, la art. 4 din contract, lit. c
1
 cu 

următorul conţinut: 

„Cheltuielile ocazionate de colaborarea cu un producător, doi prezentatori 

şi trei moderatori cât şi cheltuielile ocazionate cu interviul cu invitatul special al 

emisiunii din rubrica <De vorbă cu …>, vor fi avansate de către C.C.I.R. şi vor fi 

ulterior facturate spre decontare către (...) S.A. (în baza documentelor privind st
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cheltuielile efectuate) şi vor fi achitate de către (...) S.A. în termen de 5 zile de la 

primirea facturii. Neachitarea atrage după sine consecinţele legale. 

Suma facturată de către C.C.I.R. către (...) S.A. nu va putea depăşi suma de 

13.000 EUR +TVA lunar.” 

 Astfel, Actul adițional nr. 2/03.07.2009 la Contractul de asociere în 

participaţiune nr. 285/23.03.2009 a fost încheiat în aceeaşi dată cu Contractul de 

colaborare nr. 1/03.07.2009  dintre C.C.I.R. şi S.C. (...) S.R.L. 

La dosar se regăsesc facturile în copie şi o situaţie a facturilor emise de 

C.C.I.R. către (...) S.A. intitulată Lista Facturi vânzare din perioada 23/03/2009 – 

20/04/20010, conform căreia în perioada septembrie 2009 – aprilie 2010, C.C.I.R. 

a emis către (...) S.A. facturi în valoare totală de 588.721,74 lei, TVA inclus. 

În baza contractului nr. 1/03.07.2009 încheiat de C.C.I.R. cu S.C. (...) 

S.R.L., în perioada august 2009 – aprilie 2010 S.C. (...) S.R.L. a emis șapte facturi 

în valoare totală de 518.202,74 lei inclusiv TVA, ce au fost achitate de către 

C.C.I.R. 

Rezultă că serviciile cuprinse în facturile emise de S.C. (...) S.R.L. către 

C.C.I.R. în baza Contractul de colaborare nr. 1/03.07.2009, au fost refacturate către 

(...) S.A. prin 8 facturi, fiind facturat în plus cu suma de 70.519,00 lei inclusiv 

TVA, unele facturi pe relaţia S.C. (...) S.R.L. – C.C.I.R. - (...) S.A., având chiar 

aceeaşi valoare. Aceste facturi au fost achitate de S.C. (...) S.A. în data de 

02.04.2010 prin virament bancar, iar ultima factură a fost introdusă în compensare 

prin I.M.I. conform Ordinului de compensare nr. 0561509/05.10.2011.  

Referitor la prestaţiile achitate de C.C.I.R. în baza contractului de colaborare 

nr. 1 din 03.07.2009, din probatoriul administrat în cauză s-a reținut faptul că 

acestea nu reprezintă operațiuni ce s-au derulat efectiv.  

Facturile prezentate de S.C. (...) S.R.L. au fost însoţite de devize, mai puţin 

ultima factură nr. 9/13.04.2010. Aceste devize arată că au fost introduse la plată 

facturi de materiale, sume cuvenite colaboratorilor care au participat la realizarea 

emisiunilor (între 3 şi 7 persoane) şi costurile de producţie efective. 

În toate devizele existente la dosar figurează ca şi colaborator (...). La 

momentul respectiv (...) era Director adjunct la Direcţia Relaţii Publice Media & 

Comunicare din cadrul C.C.I.R., aşa cum rezultă din cele 3 Note de informare 

regăsite la dosar întocmite de acesta în 30.06.2009, 29.09.2009 şi 17.12.2009. 

Notele respective au fost transmise conducerii pentru informare, primele două fiind 

vizate prin semnătură indescifrabilă, iar din conţinut rezultă că emisiunea TV pe st
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teme economice „(…) ” se realiza în colaborare cu Trustul (...), aceasta urma să fie 

difuzată pe canalul (...) săptămânal de la ora 17,00 la ora 18,00, montată de echipa 

de producţie a C.C.I.R. cu echipamentele profesionale ale (…) . 

(…)  

Prin (…) s-a stabilit că plăţile efectuate către S.C. (...) S.R.L. în baza 

Contractului de colaborare nr. 1/03.07.2009 nu au justificare economică şi 

suma de 518.202,74 lei inclusiv TVA achitată reprezintă prejudiciu adus 

bugetului C.C.I.R., prejudiciu ce a fost acoperit în urma refacturării către 

S.C. (...) S.A. a serviciilor, firmă care a suportat în final aceste costuri.   

 

I.2. Contractul nr. 197 din 06.09.2012 încheiat între C.C.I.R. şi S.C. (...) 

S.R.L. (reprezentată de inc. NEDELCU MARIAN) a avut ca obiect colaborarea în 

materie de consultanţă design ambiental şi estetică, preţul colaborării fiind în sumă 

de 2.500 Euro net lunar la care se adaugă TVA, la cursul B.N.R. din ziua facturării. 

Durata contractului a fost stabilită la 12 luni începând de la data de 

01.09.2012, prelungită ulterior cu încă 12 luni începând de la data de 01.09.2013, 

până la data de 01.09.2014, prin Actul adiţional nr. 1/08.07.2013. 

Atât contractul, cât și actul adițional au fost semnate de inc. (...) – Şef 

Cancelarie şi Executiv, ca reprezentant al C.C.I.R. și de inc. NEDELCU 

MARIAN, administrator al S.C. (...) S.R.L. 

În baza contractului nr. 197 din data de 06.09.2012, S.C. (...) S.R.L. a emis 

facturi  către C.C.I.R., , în perioada septembrie – martie 2014, în sumă totală 

220.780,42 lei, valoare achitată integral de către C.C.I.R. 

Astfel, din probatoriul administrat a reieșit că în fapt nu a fost prestată o 

activitate specifică pentru care au fost efectuate respectivele plăți, contractul fiind 

întocmit pentru a justifica direcționarea unor sume de bani de către inc. VLASOV 

MIHAIL în favoarea membrilor de familie. 

(…) 

(…) , suma de 220.780,42 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise 

de S.C. (...) S.R.L. în baza contractului nr. 197 din data de 06.09.2012, ce a fost 

achitată de C.C.I.R. reprezintă prejudiciu cauzat bugetului C.C.I.R. 

 

I.3. Contractul de cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de 

autor nr.1453 din data de 18.06.2008, încheiat între C.C.I.R. - reprezentată de 
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inc.VLASOV MIHAIL şi S.C. (...) S.R.L - reprezentată de inc.  (...), în calitate de 

administrator, are ca obiect „cedarea de către autor a dreptului de reproducere şi 

difuzare a imaginii firmei create de autor, către cesionar, în cadrul Buletinului 

Oficial nr. 1, remuneraţia autorului fiind stabilită în echivalentul în lei a sumei de 

2.400 Euro net, plătibil la cursul B.N.R. din ziua facturării, pentru opera al cărei 

drept de reproducere şi difuzare este cedat. 

Din probele administrate a reieșit că acest contract nu are justificare 

economică, nu rezultă necesitatea pentru C.C.I.R. şi nici vreun avantaj pentru 

cameră ca imaginea firmei (...) S.R.L. să apară în Buletinul Oficial al camerei, 

mai mult, camera percepea şi percepe tarife de la firmele care vor să apară în 

paginile acestei publicaţii. 

Prin urmare, apreciem că și acest contract a fost întocmit cu scopul de a 

direcționa sumele de bani aparținând C.C.I.R către persoane din familia 

inculpatului VLASOV MIHAIL, în speță inc. VLASOV ELENA INGRID. 

În baza contractului, C.C.I.R. a achitat în numerar către S.C. (...) S.R.L. 

suma de 8.343 lei la data de 07.08.2008, conform Dispoziţiei de plată către casierie 

nr. 4/07.08.2008 şi jurnalului de casă din acea dată. La dosar nu se regăseşte o 

factură emisă în baza contractului. Documentul justificativ transmis pentru această 

operaţiune este reprezentat de o imagine foto în care apar 4 manechine şi care este 

inscripţionată în partea de jos a foii cu numele INGRID VALSOV.  

(…) 

În (…) s-a reţinut că din informaţiile existente în prezent pe pagina de 

internet a C.C.I.R., rezultă că pentru promovare/publicitate în cadrul publicaţiilor 

media ale C.C.I.R., InfoBulletin (publicație electronică), eInfoBusiness (publicație 

electronică) şi Buletinul Oficial al C.C.I.R. (publicație print), tariful practicat este 

între 50 EUR şi 3.500 EUR/apariţie, în funcţie de dimensiunea şi poziţionarea 

reclamei. 

Astfel că suma de 8.343 lei, încasată de S.C. (...) S.R.L de la C.C.I.R. în baza 

acestui contract reprezintă prejudiciu cauzat bugetului C.C.I.R., (…) . 

 

I.4. Contractul de cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de 

autor nr. 2075/23.10.2009 încheiat între C.C.I.R., în calitate de cesionar şi S.C. 

(...) S.R.L. în calitate de cedent, are ca  obiect cedarea de către autor a dreptului de 

reproducere şi difuzare a imaginii firmei create de autor, către cesionar, în cadrul 

Buletinului Oficial Semestrul 3 2009.  st
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Contractul a fost semnat de inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA - Secretar 

General C.C.I.R., în baza dispoziției prin care au fost delegate secretarului general 

atribuții ale președintelui. 

În baza contractului, S.C. (...) S.R.L. a emis factura fiscală nr. 

884/18.11.2009 în valoare de 12.252 lei inclusiv TVA, sumă ce a fost achitată de 

C.C.I.R. prin virament. Documentul justificativ transmis pentru aceste operaţiuni 

este reprezentat de o imagine foto în care apar două persoane, una dintre acestea 

fiind (...). 

Din probatoriul administrat s-a stabilit că acest contract nu are justificare 

economică, nu rezultă necesitatea pentru C.C.I.R. şi nici vreun avantaj pentru 

cameră, ca imaginea firmei (...) S.R.L. să apară în Buletinul Oficial al camerei. Mai 

mult, C.C.I.R. percepea şi percepe tarife de la firmele care vor să apară în paginile 

acestei publicaţii. 

Prin urmare, apreciem că și acest contract a fost întocmit cu scopul de a 

direcționa sumele de bani aparținând C.C.I.R către persoane din familia 

inculpatului VLASOV MIHAIL, în speță inc. VLASOV ELENA INGRID. 

Așa cum am expus anterior, (…) s-a reţinut că din informaţiile existente în 

prezent pe pagina de internet a C.C.I.R., rezultă că pentru promovare/publicitate în 

cadrul publicaţiilor media ale C.C.I.R., InfoBulletin (publicație electronică), 

eInfoBusiness (publicație electronică) şi Buletinul Oficial al C.C.I.R. (publicație 

print), tariful practicat este între 50 EUR şi 3.500 EUR/apariţie, în funcţie de 

dimensiunea şi poziţionarea reclamei. 

Astfel că plata efectuată în baza contractului de cesiune neexclusivă a 

drepturilor patrimoniale de autor nr. 2075/23.10.2009 încheiat de C.C.I.R. cu S.C. 

(...) S.R.L. nu a avut alt scop decât de a direcţiona sume din patrimoniul C.C.I.R. 

către unul dintre membrii familiei Vlasov. 

Suma totală ce a fost încasată de (...) S.R.L., reprezentată de inc. VLASOV 

ELENA INGRID în baza acestuia contract în perioada 06 noiembrie – 18 

decembrie 2009 este de 12.252 lei, sumă ce reprezintă prejudiciu cauzat bugetului 

C.C.I.R. 

 

I.5. Contractul de închiriere nr. 5659 din 12.12.2013, cu durata de 

valabilitate cuprinsă în perioada 12.12.2013 - 30.09.2053, a fost încheiat de 

C.C.I.R., în calitate de locator cu inc. NEDELCU MARIAN, în calitate de 

locatar, pentru terenul în suprafaţă de 2.900 mp (aflat în incinta S.C. ROMEPXO st
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S.A.), situat în B-dul Mărăşti nr.(...), sector 1, pe care, fostul preşedinte al C.C.I.R. 

a construit, fără autorizațiile necesare și în interes personal, o vilă şi un spaţiu de 

prezentare de modă.  

Preţul chiriei percepute a fost de 290 Euro pe lună plus TVA (mult sub 

preţul pieţei). Raportat la chiria percepută S.C ROMEXPO SA pentru terenul 

învecinat, de 0,5 EUR/mp/lună, rezultă o diferenţă de 0,4 EUR/mp/lună.  

Prin raportul de constatare din data de 29.07.2015, întocmit de Serviciul 

Specialiști din cadrul Direcției Naționale Anticorupție în dosarul nr. 168/P/2012 s-

a stabilit că în perioada decembrie 2013 - iunie 2014 prejudiciu reprezentat de 

venituri nerealizate pentru C.C.I.R. a fost în valoare de 39.617,46 lei, rezultând o 

folosire nejustificată a imobilului de către membrii familiei VLASOV. 

Contractul de închiriere nr. 5659/12.12.2013 a fost semnat de inc. 

ŞTEFĂNESCU CORNELIA-LILIANA - Şef Cancelarie şi al Executivului, ca 

reprezentant al C.C.I.R. şi a fost autentificat sub nr. 25/12.12.2013 la B.N.P. (...) 

de notarul public (...). 

Contractul are stipulată o prevedere vădit în defavoarea locatorului 

(C.C.I.R.) la pct. 5.2 şi anume „Neîndeplinirea obligaţiilor Locatorului prevăzute 

la lit. a) şi  art. 5.1. obligă Locatorul la plata unei penalităţi executorie de drept în 

sumă de 1.000.000 (un milion) Euro.”, în timp ce în cazul neplăţii chiriei la 

scadenţă, locatarul trebuia să plătească penalităţi în cuantum de numai 0,15%/zi de 

întârziere, calculate la suma restantă. 

Conform adresei nr. 5753/19.12.2013, semnată de inc. (...) – Şef Cancelarie, 

transmisă către Direcţia economică din cadrul C.C.I.R., contractul de închiriere 

nr. 5659/12.12.2013 a fost aprobat în şedinţa Biroului de Conducere din data de 

13.12.2013, cu unanimitate de voturi. 

Din fişa contului Clienţi – 411.01 NEDELCU MARIAN, pusă la dispoziţie de 

C.C.I.R., rezultă că organizaţia a emis pentru chirie facturi şi chiriaşul a achitat 

către C.C.I.R. suma totală de 12.237,29 lei, reprezentând chirie teren pentru 

perioada decembrie 2013 – iulie 2014.   

(…) s-a stabilit că preţul chiriei pentru terenul în suprafaţă de 2.900 mp, 

stabilit conform contractului în cauză a fost în valoare de 0,1 EUR/mp/lună, un 

preţ extrem de mic, dacă îl comparăm numai cu chiria în valoare de 0,5 

EUR/mp/lună percepută de la S.C. ROMEXPO S.A. începând cu data de 

03.06.2013, pentru terenul în suprafaţă de 316.992 mp poziţionat în aceeaşi zonă, 

fără a ne raporta la preţul de închiriere al pieţei din zona respectivă. Chiria 

percepută de la S.C. ROMEXPO S.A. a fost majorată de la 0,1EUR/mp/lună la 
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0,5 EUR/mp/lună prin actul Adiţional nr. 2/03.06.2013 la contractul de închiriere 

nr. 816/28.04.2010 încheiat cu această societate.  

Astfel, diferenţa de 0,4 EUR/mp/lună raportată la suprafaţa de 2.900 mp, 

duce la determinarea unei diferenţe de chirie minime nepercepute de 1.160 

EUR/lună exclusiv TVA (2.900 mp x 0,4 EUR/mp = 1.160 EUR). 

Pentru perioada de închiriere, diferenţa de chirie nepercepută şi neîncasată se 

situează la valoarea de 39.617,46  lei. 

(…) s-a stabilit că, chiria nepercepută şi neîncasată (venit minim 

nerealizat) în sumă de 39.617,46 lei  reprezintă prejudiciu adus bugetului 

C.C.I.R.. 

 

I.6. Contractul de închiriere nr. 40/26.01.2011, încheiat între C.C.I.R. în 

calitate de locatar şi inc. ZDROBICI NICOLAI în calitate de locator, are ca obiect 

punerea  la dispoziţia locatarului, spre folosință temporară, bunuri mobile - 180 de 

obiecte menționate în Anexa nr. 1 a contractului, printre care tablouri, statuete, 

scaune, mese, vaze, tăvi, vase, pian, etc., în schimbul unei chirii de 10.000 

EUR/lună.  

Contractul de închiriere a fost semnat din partea C.C.I.R. de inc. Grigorescu 

Rodica Luiza - Secretar General şi aprobat prin semnătură de inc. VLASOV 

MIHAIL – Preşedintele C.C.I.R. 

Termenul de închiriere stipulat în contract este de 5 ani cu începere de la 

data de 27.01.2008 până la data de 15.01.2013, cu posibilitatea de prelungire cu 15 

zile înainte de expirarea contractului, la cererea locatarului, pentru aceeaşi perioadă 

de timp, sau alte perioade convenite între părţi.  

În cuprinsul contractului se menționează faptul că înţelegerea părţilor 

privind închirierea bunurilor a avut loc prin consimţământul părţilor la data de 

27.01.2008, dată la care bunurile au intrat în folosinţa locatarului, urmând ca actul 

scris să se încheie ulterior, nu mai târziu de 3 ani de la data înţelegerii părţilor. 

Totodată, în contract se menționează că bunurile închiriate sunt proprietatea 

exclusivă a locatorului şi sunt amplasate în două locaţii din Bucureşti, la sediul 

Palatului Camerei Naţionale situat în (...), sector 3 şi respectiv la sediul 

Reprezentanţei Camerei Naţionale situată în (…) . 

Anexa nr. 1 la contractul de închiriere nr. 40/26.01.2011 cuprinde lista 

bunurilor mobile ce fac obiectul contractului, respectiv 180 de obiecte, printre care 

tablouri, statuete, scaune, mese, vaze, tăvi, scrumiere, vase, pian, etc. şi are la bază 
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un inventar întocmit şi semnat de trei angajaţi ai C.C.I.R. și anume (…)  – referent-

economist, (...) – referent şi (…) – Şef birou gestionare bunuri. 

Referitor la preț, în contract se prevede că chiria convenită este de 10.000 

EUR lunar, ce va fi achitată în avans, până pe data de 5 a lunii pentru luna în 

curs, în lei la cursul valutar comunicat de B.N.R. în ziua efectuării plăţi, iar pentru 

perioada anterioară de folosinţă a bunurilor urma să fie achitată integral. 

Prin cererea înregistrată la C.C.I.R. sub nr. 723/25.02.2011, inc. ZDROBICI 

NICOLAI a solicitat organizaţiei achitarea integrală a sumei aferente contractului 

nr. 40/26.01.2011, pe motiv că are nevoie de bani având probleme medicale.  

Cererea a fost aprobată de inc. VLASOV MIHAIL – Preşedintele C.C.I.R. şi 

Camera a dus la îndeplinire cele solicitate. 

Contractul de închiriere nr. 40/26.01.2011 a fost modificat printr-un act 

adiţional încheiat în data de 27.11.2012, prin care durata contractului a fost 

prelungită pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 16.01.2013 şi s-a stabilit ca 

plata chiriei să se realizeze în avans pentru toată perioada de 5 ani , în termen 

de 5 zile de la data semnării actului adiţional.  

Actul adiţional din data de 27.11.2012 a fost semnat din partea C.C.I.R. de 

inc. ŞTEFĂNESCU LILIANA CORNELIA – Şef Cancelarie. 

În baza documentelor menţionate (contract, cerere de plată în avans, act 

adiţional), C.C.I.R. a dispus plata în numerar din casierie către ZDROBICI 

NICOLAI, a sumei totale de  5.199.079,00 lei, după cum urmează: 

- La data de 02.02.2011 a fost achitată suma de 1.575.349,00 lei, 

reprezentând chiria pentru perioada ianuarie 2008 – februarie 2011;  

- La data de 25.02.2011 a fost achitată suma de 107.250,00 lei, 

reprezentând chiria în avans, pentru perioada martie – 15 mai 2011; 

- La data de 01.03.2011 a fost achitată suma de 809.400,00 lei, 

reprezentând chiria în avans pentru perioada 15 mai 2011 – 15.01.2013; 

- La data de 29.11.2012 a fost achitată suma de 2.707.080,00 lei, 

reprezentând chiria în avans pentru 60 de luni, conform actului adițional nr. 

291/27.11.2012. 

Din probele administrate a reieșit faptul că bunurile respective nu aparțineau 

în fapt inculpatului ZDROBICI NICOLAI, ci inculpatului VLASOV MIHAIL și 

fuseseră aduse de acesta de la Iași, la momentul preluării funcției de președinte al 

C.C.I.R., în anul 2009. Bunurile nu prezentau o valoare deosebită, nefiind vorba st
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despre antichități, ci despre diverse bunuri mai vechi, pe care acesta le deținuse la 

locuința și la cabinetul de avocat din Iași. 

Astfel, respectivul contract de închiriere a fost întocmit și semnat pentru 

unicul scop de a obține bani în folos personal, din lichiditățile  C.C.I.R., de către 

inc. VLASOV MIHAIL, care a și ridicat sumele de la casieria unității, fără a le mai 

preda inculpatului ZDROBICI NICOLAI. 

(…) 

 Referitor la contractul de închiriere nr. 40/27.11.2011 nu există documente 

care să justifice necesitatea şi oportunitatea închirierii bunuri, documente care să 

arate fundamentarea preţului extrem de mare al închirierii şi raţionamentul 

economic care a stat la baza plăţilor în avans efectuate. Mai mult, suma achitată 

depășește valoarea bunurilor în cauză, rezultând că întreaga operaţiune a avut ca 

scop sustragerea unor sume de bani din lichidităţile C.C.I.R. 

Prin (…) s-a reținut că suma de 5.199.079,00 lei (echivalentul a 

1.187.364,51 EUR) achitată în perioada 02.02.2011 – 29.11.2012, în baza 

contractului de închiriere nr. 40/27.01.2011, reprezintă prejudiciu cauzat 

bugetului C.C.I.R.. 

 

I.7. Contractul de asistenţă juridică nr. 3/30.01.2009 încheiat de C.C.I.R. 

cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV”, are ca obiect acordarea de 

consultaţii juridice pentru clientul C.C.I.R., „privind dosarul nr. 6608/3/2008”, 

pentru un onorariu de 32.000 lei cu termen de plată 15.03.2009, cu precizarea că 

„Onorariul se achită în momentul pronunţării unei hotărâri definitive şi 

irevocabile în favoarea C.C.I.R.”.  

Contractul a fost semnat din partea C.C.I.R. de inc. GRIGORESCU 

RODICA LUIZA, în calitate de Secretar General. Onorariu stabilit prin contract, în 

sumă de 32.000 lei a fost achitat de C.C.I.R. la data de 27.02.2009, prin virament 

bancar. 

În legătură cu obiectul contractului de asistență juridică încheiat în numele 

C.C.I.R. cu Cabinetul de avocat MIHAIL M. VLASOV, a rezultat că dosarul nr. 

6608/3/2008 a fost înregistrat la data de 15.02.2008, pe rolul Tribunalului 

București – Secția a-VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, având ca 

obiect contestație la decizia de concediere formulată de (...), soluționat la data de 

23.05.2008.  st
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La data de 02.09.2008, pe rolul Curții de Apel București - Secţia a VII-a 

pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a fost înregistrat 

recursul formulat de C.C.I.R. împotriva sentinței pronunțată de Tribunalul 

București în dosarul menționat. Recursul a fost soluționat prin sentința pronunțată 

la data de 24.02.2009, în dosar fiind un singur termen de judecată, respectiv la data 

de 17.02.2009. 

Din probatoriul administrat a rezultat că în realitate nu au fost prestate 

servicii de asistență juridică de către inc. VLASOV MIHAIL, contractul fiind 

încheiat cu singurul scop de a direcționa în folos personal sume de bani din bugetul 

C.C.I.R. 

Astfel, reținem că la nivelul C.C.I.R. funcționa un întreg departament juridic, 

care avea printre atribuții participarea la procesele în care era angajată Camera. În 

plus, mai reținem că inc. VLASOV MIHAIL a încasat de la C.C.I.R. suma de 

32.000 lei pentru presupuse servicii de asistență juridică prestate în intervalul 

31.01.2009 (data contractului) – 24.02.2009 (data emiterii sentinței) și nu a existat 

o singură ședință de judecată, când instanța a amânat pronunțarea. 

 

I.8.  Contract de asistenţă juridică nr. 4/27.02.2009 încheiat de C.C.I.R. 

cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV”, are ca obiect acordarea de 

consultaţii juridice pentru clientul C.C.I.R. „privind întoarcerea executării silite 

ref. (…) ”, pentru un onorariu de 10.000 lei cu termen de plată 31.03.2009.  

Contractul a fost semnat din partea C.C.I.R. de inc. GRIGORESCU 

RODICA LUIZA, în calitate de Secretar General. Onorariu stabilit prin contract, în 

sumă de 10.000 lei a fost achitat de C.C.I.R. la data de 10.03.2009, prin virament 

bancar. 

Din probatoriul administrat a rezultat că în realitate nu au fost prestate 

servicii de asistență juridică de către inc. VLASOV MIHAIL, contractul fiind 

încheiat cu singurul scop de a direcționa în folos personal sume de bani din bugetul 

C.C.I.R. 

 

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Camerei 

Naţionale, în vigoare la datele când au fost încheiate contractele de asistenţă 

juridică cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV”, Direcţia de Drept şi 

Legislaţie din cadrul camerei, avea în structură Biroul juridic. st
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Art. 30, pct. 1 din R.O.F. precizează faptul că Biroul juridic „reprezintă şi 

apără drepturile şi interesele legitime ale Camerei Naţionale în raport cu 

autorităţile publice, cu persoanele fizice sau juridice, în condiţiile legii şi ale 

reglementărilor proprii”. 

În aceeaşi perioadă de referinţă, în cadrul Biroului juridic, erau angajaţi 

consilieri juridici ((…), (...),(…),(…),(…) ), care conform fişelor posturilor 

transmise de C.C.I.R., în perioada de referinţă aveau printre atribuţii: 

 „1. reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale Camerei 

Naţionale în raport cu autorităţile publice, cu persoanele fizice sau juridice, în 

condiţiile legii şi ale reglementărilor proprii;(…) 

4.  apără interesele C.C.I.R. în faţa instanţelor judecătoreşti; 

5. elaborează şi avizează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note 

scrise (…);” 

Astfel, rezultă că C.C.I.R. avea atât angajaţi de specialitate care aveau 

atribuţii de serviciu şi erau remuneraţi pentru a oferi consultanţă şi reprezentare pe 

probleme juridice, cât şi relaţii de colaborare cu avocaţi externi.  

Referitor la contractele de asistență juridică încheiate de C.C.I.R. cu 

Cabinetul de avocatură MIHAIL M.VLASOV, din (...) - Vicepreşedinte al C.C.I.R. 

în perioada iunie 2007 - 2011, (...) - Vicepreşedinte al C.C.I.R. în perioada iunie 

2007 - 2011, (...) - Vicepreşedinte al C.C.I.R. în perioada iunie 2011 - martie 2014, 

(…) - Vicepreşedinte al C.C.I.R. în perioada 2009 - 2015,  rezultă că aceştia deşi 

făceau parte din conducerea executivă, nu au ştiut de existenţa acestor contracte 

încheiate de cameră cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV” şi nu 

au fost niciodată discutate sau aprobate în şedinţele de Birou, de Colegiu sau 

ale Adunării Generale. 

(…)  

Astfel din ansamblul probatoriului administrat în cauză s-a reținut faptul că 

inc. VLASOV MIHAIL nu a prestat servicii de asistenţă juridică şi plăţile efectuate 

către Cabinetul de Avocatură „MIHAIL M. VLASOV” în baza contractelor de 

asistenţă juridică nr. 3/30.01.2009 şi nr. 4/27.02.2009, suma de 42.000,00 lei 

inclusiv TVA achitată reprezentând prejudiciu cauzat bugetului C.C.I.R..  

  

I.9. În perioada 2008 – 2014, inc. VLASOV MIHAIL a ridicat din casieria 

C.C.I.R. suma totală de 47.599.382,90 lei, din „Fondul la dispoziţia Biroului de st
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Conducere al CCIR/la dispoziţia Preşedintelui C.C.I.R.”, pe care a folosit-o în 

interes personal 

Conform documentelor transmise de C.C.I.R., prin Hotărârea nr. 4 a 

Adunării Generale din data de 14.05.2008 care a avut loc la Călimăneşti, în 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Casei Naţionale, a fost introdus un Fond la 

dispoziţia Biroului de Conducere, ce putea fi cheltuit „numai cu aprobarea 

Preşedintelui Camerei Naţionale pe baza unui referat, fără a fi necesare 

documente justificative folosite în contabilitate”.  

Începând cu anul 2011, titulatura fondului s-a schimbat devenind Fond la 

dispoziţia Preşedintelui, dar modul de angajare şi utilizare al banilor din acest fond 

a rămas acelaşi. 

(…) 

Potrivit (…) , deşi cheltuielile din acest fond erau nedeductibile fiscal, 

prevederea că putea fi cheltuit „numai cu aprobarea Preşedintelui Camerei 

Naţionale pe baza unui referat, fără a fi necesare documente justificative  folosite 

în contabilitate” contravine dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care la Art. 6 stipulează: 

„Art. 6 - (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se 

consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza 

înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi 

aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 

Astfel, în perioada 2008-2014, inc. VLASOV MIHAIL în calitate de 

Preşedinte al C.C.I.R. a ridicat în numerar din casieria organizaţiei suma de 

47.599.382,90 lei. 

Aceste retrageri de numerar care au însumat echivalentul a peste 

10.000.000,00 EUR, s-au efectuat pe baza dispoziţiilor de plată către casierie 

semnate în totalitate de VLASOV MIHAIL, ca persoană care a primit banii şi a 

referatelor semnate tot de acesta, cu o singură excepţie, referatul nr. 

1197/02.03.2010 semnat de (...) – Şef Cancelarie. 

Pentru sumele ridicate din casierie de VLASOV MIHAIL nu există 

documente justificative ulterioare, din care să rezulte modul în care au fost 

cheltuite, iar referatele respective nu conţin nici o informaţie despre destinaţia 

banilor, acestea reprezentând numai documente prin care şi-a aprobat pentru sine 
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sumele respective, care aşa cum rezultă din tabelul de mai sus au fost 

semnificative. 

Prin (…) s-a stabilit că suma de 47.599.382,90 lei a fost însuşită în mod 

ilegal de VLASOV MIHAIL în perioada 2008-2014 şi reprezintă prejudiciu 

adus patrimoniului C.C.I.R. 

 

 I.10. Suma totală de 702.487,68 lei din lichiditățile C.C.I.R. a fost însușită 

de inc. VLASOV MIHAIL, prin efectuarea unor plăți în interes personal, către mai 

multe cazinouri. 

Conform documentelor transmise de C.C.I.R. cu adresa nr. 1894/25.02.2015, 

C.C.I.R. avea deschis contul de card de debit în EUR având codul IBAN nr. (…) la 

(...) SA, iar cardul de debit VISA a fost pus la dispoziţia inc. MIHAIL VLASOV 

începând cu luna decembrie 2010. 

(…) , din verificarea extraselor de cont şi fişelor de cont din perioada 2010 – 

2014 ale conturilor 5124 – Conturi la bănci în valută analitic card de debit în EUR 

la (...) SA ((…)), 5314 – Casa în valută analitic EUR, 461 – Debitori, analitic EUR 

VLASOV MIHAIL, puse la dispoziţie de C.C.I.R., au rezultat următoarele: 

 Prin contul de card de debit în EUR, au fost efectuate încasări în sumă 

totală de 1.644.485,42 Euro şi plăţi în sumă totală de 1.675.867,80 Euro; 

 Contul de card a fost alimentat în cea mai mare parte cu sumele 

depuse în casieria C.C.I.R. de VLASOV MIHAIL şi cu sumele transferate de 

acesta din contul personal deschis la (…) SA, respectiv suma totală de 

1.310.003,96 Euro; 

 Plăţile au reprezentat în cea mai mare parte plăţi către cazinouri 

(1.417.127,91 Euro) –  Casino (...), (...), (...) Casino, Casino (...), (...) Casino, etc., 

dar au mai existat şi plăţi pentru cazare, transport, alte servicii şi produse în cazul 

unor deplasări externe; 

 Între suma determinată ca plătită către cazinouri şi suma cu care a fost 

alimentat contul de card de către inculpatul VLASOV MIHAIL, există o diferenţă 

de 107.123,95 EUR (1.417.127,91 EUR – 1.310.003,96 EUR), diferenţă care 

reprezintă plăţi efectuate din disponibilităţile C.C.I.R. şi nereturnată; 

 Conform evidenţei financiar – contabile a C.C.I.R., contul de card nu 

a mai înregistrat operaţiuni după data de 06.05.2014, la data de 30.05.2014 

prezentând sold zero; st
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 Conform fişei contului 461 – Debitori, analitic EUR VLASOV 

MIHAIL, la data de 31.12.2014, acesta înregistra un debit faţă de C.C.I.R. în sumă 

de 159.095,84 EUR. Acest debit care se află înregistrat în evidenţele financiar – 

contabile ale C.C.I.R., reprezintă sume cheltuite din lichidităţile organizaţiei, 

nejustificate cu documente şi neacoperite ulterior. 

Din raportul de constatare din data de 29.07.2015 rezultă că suma de 

159.095,84 EUR neacoperită şi nejustificată cu documente, echivalentul a 

702.487,68 lei la data întocmirii raportului (28.07.2015 – curs valutar BNR 

4,4155 lei/EUR), reprezintă prejudiciu adus bugetului C.C.I.R. 

(…)  

 

II. Acte prin care a fost prejudiciat bugetul S.C. ROMEXPO S.A. 

 

II.1. Contractul de închiriere nr. 647/05.09.2012 încheiat între S.C. 

ROMEXPO S.A. în calitate de locator şi S.C. (...) S.R.L. în calitate de locatar, a 

avut ca obiect închirierea imobilului „(...)” și terenul aferent, pentru perioada 

septembrie 2012 – octombrie 2014. 

În fapt, S.C. ROMEXPO S.A. a încheiat în calitate de Locator pentru 

imobilul „(...)”, două contracte de închiriere cu conţinut identic şi cu acelaşi număr, 

respectiv nr. 647/05.09.2012, unul cu persoana fizică NEDELCU MARIAN şi unul 

cu S.C. (...) S.R.L., firmă la care inc. NEDELCU MARIAN (căsătorit cu inc. (...), 

fiica lui Vlasov M. Mihail) era asociat unic şi administrator. 

Conform celor comunicate de S.C. ROMEXPO S.A. prin adresa nr. 

473/21.01.2015 transmisă la Direcția Națională Anticorupție, contractul nr. 

647/05.09.2012 încheiat cu S.C. (...) S.R.L. a fost operaţional.   

Astfel, S.C. ROMEXPO S.A., reprezentată de directorul general inc. Suciu 

Mariana, în calitate de Locator a închiriat către S.C. (...) S.R.L. în calitate de 

Locatar, imobilul „(...)” cu destinaţia de locuinţă, cu suprafaţă construită de 251,59 

mp şi teren aferent de 1.589 mp, situate în Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. (...), sector 1.  

Prin contract s-a stabilit preţul închirierii pentru casă (împreună cu terenul pe 

care este amplasată) la 500 lei/lună exclusiv TVA, în preţul chiriei fiind inclusă 

şi valoarea utilităţilor, iar preţul închirierii pentru terenul din jurul casei a fost de 

0,1 EUR/mp/lună, deci 133,75 EUR/lună exclusiv TVA  (1.337,41 mp). st
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Termenul contractului a fost stabilit pentru perioada 01.09.2012 - 

31.12.2017, cu posibilităţi de prelungire. 

Conform informaţiilor existente în baza de date a O.N.R.C., S.C. 

ROMEXPO S.A. are în obiectul de activitate „Închirierea şi subînchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” – cod CAEN 6820 şi ca orice societate 

comercială, are ca scop principal, realizarea unor venituri cât mai mari din 

activităţile desfăşurate conform obiectului de activitate şi înregistrarea de profit. 

Potrivit (…) , preţurile stabilite prin contract pentru chiria acestui 

imobil, sunt derizorii faţă de cele existente pe piaţă pentru imobile 

asemănătoare, de unde rezultă că S.C. (...) S.R.L. a fost favorizată prin tarifele 

aplicate la închirierea către aceasta a imobilului în cauză, scopul încheierii 

acestui contract fiind obținerea unui folos pentru membrii de familie ai inc. 

VLASOV MIHAIL. 

Prin adresa nr. 5009/12.05.2015, S.C. ROMEXPO S.A. a comunicat că 

perioada în care s-a facturat chirie pentru imobilul în cauză către S.C. (...) S.R.L. a 

fost septembrie 2012 – noiembrie 2013, iar începând cu decembrie 2013 nu s-a 

mai facturat, deşi firma şi numitul NEDELCU MARIAN nu au eliberat 

spaţiul nici până în luna mai 2015. 

S.C. ROMEXPO S.A. a obţinut sentinţa arbitrală nr. 11/05.02.2015 

pronunţată de Curtea de Arbitraj Internaţional în dosarul nr. 90/2014, conform 

căreia Tribunalul Arbitral a constatat „încetarea contractului de închiriere nr. 

647/09.09.2012, încheiat de reclamanta Romexpo cu pârâta (...) S.R.L. prin 

reziliere unilaterală, în baza art. 7 lit. f) din contract”.  

Totodată, prin sentinţa arbitrară nr. 34/27.03.2015 pronunţată în dosarul nr. 

83/2014, Curtea de Arbitraj Internaţional a admis în parte acţiunea S.C. 

ROMEXPO S.A. şi în consecinţă a dispus „evacuarea pârâtei S.C. (...) S.R.L. din 

construcţia numită (...) situată în Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. (...), sector 1”. 

S.C. (...) S.R.L. a promovat pe rolul instanţelor civile trei acţiuni pe calea 

ordonanţei preşedinţiale, prin care a solicitat obligarea S.C. ROMEXPO S.A. de a 

se abţine de la orice acţiune de natură să tulbure sau să împiedice exercitarea 

dreptului de folosinţă a imobilului „(...)” şi de a asigura furnizarea continuă a 

serviciilor de utilităţi ale imobilului.  

Cele trei acţiuni au fost respinse de către Judecătoria Sector 1, iar apelurile 

formulate de S.C. (...) S.R.L. au fost respinse de Tribunalul Bucureşti ca nefondate. st
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Astfel, în baza contractului de închiriere nr. 647/05.09.2012, S.C. 

ROMEXPO S.A. a emis către S.C. (...) S.R.L. pentru perioada septembrie 2012 – 

noiembrie 2013, un număr de 17 facturi pentru încasarea chiriei pentru imobil, 

teren şi utilităţi., în valoare totală de 16.431,66 lei, reprezentând echivalentul a 

3.697,41 Euro, calculat la cursul B.N.R. din data emiterii facturilor. 

Prin (…)  s-a reţinut că, din informaţiile regăsite pe site-urile de tranzacţii 

imobiliare, care afişează şi oferte de închiriere din anii trecuţi, în luna septembrie 

2012 când a fost încheiat contractul de închiriere între S.C. ROMEXPO S.A. şi 

S.C. (...) S.R.L. (la prețul de 500 lei pentru construcție și 133,75 euro pentru teren), 

cele mai reduse chirii solicitate pentru imobile asemănătoare ca suprafaţă 

amplasate în zona respectivă sau adiacent, s-au situat între 1.150 EUR şi 1.800 

EUR.     

Totodată, în Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de (...) 

S.R.L. la solicitarea S.C. ROMEXPO S.A. şi transmis de aceasta din urmă la 

Direcţia Naţională Anticorupţie prin adresa nr. 234/15.01.2015, se arată că preţul 

mediu practicat la închirierea unor imobile asemănătoare din zonă, era în jurul 

valorii de 1.150 EUR/lună. 

Experţii au arătat de asemenea că deşi iniţial „(...)”a fost o casă exponat, 

S.C. ROMEXPO S.A. a adus îmbunătăţiri construcţiei în valoare de 831.771,47 lei, 

sumă înregistrată la finele anului 2013 în contul 231 – Imobilizări corporale în 

curs de execuţie şi a dotat imobilul cu echipamente şi bunuri în valoare de 

291.116,84 lei (instalaţie de încălzire, instalaţie de aer condiţionat, frigider, LCD-

uri, sistem de alarmă, lustre, videointerfon, etc., bunuri înregistrate în evidenţă ca 

mijloace fixe).   

Chiria prevăzută în contract, nu numai că a reprezentat un venit 

nesemnificativ, dar nu a acoperit nici măcar cheltuielile cu utilităţi (energie 

electrică, gaze, apă, canal, etc.) pentru „(...)”, suportate de S.C. ROMEXPO S.A. 

În condiţiile în care imobilul ar fi fost închiriat la tariful de 1.150 EUR/lună 

şi considerând sumele achitate de S.C. (...) S.R.L. drept chirie, rezultă că S.C. 

ROMEXPO S.A. nu a înregistrat şi nu a realizat în perioada septembrie 2012 – 

noiembrie 2013, venituri în valoare totală de 60.237,00 lei, (echivalentul a 

13.552,59 EUR). 

Astfel, (…) s-a stabilit faptul că chiria nepercepută şi neîncasată  - venit 

nerealizat în sumă de 60.237,00 lei,  reprezintă prejudiciu adus bugetului S.C. 

ROMEXPO S.A.  st
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Totodată, conform situaţiei cuprinzând cheltuielile cu utilităţi (energie 

electrică, gaze, apă, canal, etc.) pentru „(...)” anexată adresei nr. 5009/12.05.2015 

transmisă de S.C. ROMEXPO S.A., acestea au fost înregistrate în perioada 

septembrie 2012 – octombrie 2014 şi au fost în valoare totală de 48.788,44 lei 

exclusiv TVA. 

Totalul acestor cheltuieli cu utilităţile în valoare de 48.788,44 lei exclusiv 

TVA, reprezintă de asemenea prejudiciu cauzat bugetului S.C. ROMEXPO S.A.. 

  Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin semnarea contractului 

susmenționat se ridică la suma de 109.025,44 lei, sumă de bani care reprezintă un 

folos material obținut de inc. NEDELCU MARIAN, ginerele inc. VLASOV 

MIHAIL. 

 

II.2. Promisiunea de vânzare - cumpărare autentificată la Biroul 

Notarial (...) de notarul public (...) sub nr. 24/12.12.2013 încheiată între S.C. 

ROMEXPO S.R.L., reprezentată prin director general, inc. SUCIU MARIANA 

RODICA, în calitate de promitentă vânzătoare și NEDELCU MARIAN, în calitate 

de promitent cumpărător, are ca obiect promisiunea de vânzare a imobilului 

„Construcția C31- (...)” - imobil în regim de înălțime P+1E cu o suprafaţă 

construită la sol de 180,23 mp, situat în Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. (...), sector 1, la 

preţul de 100.000 EUR la care se adaugă TVA, promitentul cumpărător achitând 

avansul în valoare de 12.400 EUR. 

În Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de (...) S.R.L. la 

solicitarea S.C. ROMEXPO S.A. şi transmis de aceasta din urmă la D.N.A. cu 

adresa nr. 234/15.01.2015 se arată faptul că valoarea acestui imobil (construcție 

C31 – (...) – imobil în regim de înălțime P+1E, situat în București, Bd. Mărăști nr. 

(...), sector 1), cu modernizările aferente este de 1.414.005 lei, echivalentul a 

317.582 euro, calculat la cursul B.N.R. din data tranzacției. 

Reținem faptul că încheierea acestei promisiuni de vânzare-cumpărare se 

înscrie în demersurile inițiate de inc. VLASOV MIHAIL pentru obţinerea 

controlului asupra patrimoniului S.C. ROMEXPO S.A. 

 Această promisiune de vânzare – cumpărare nu a fost urmată, până în 

prezent de perfectarea contractului de vânzare efectivă, întrucât S.C. ROMEXPO 

S.A. a formulat acţiune împotriva inculpatului NEDELCU MARIAN, prin care a 

solicitat constatarea nulităţii absolute a promisiunii de vânzare – cumpărare a 

imobilului „(...)” în cadrul dosarului nr. 18862/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului 

Bucureşti.  
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Inc. NEDELCU MARIAN a formulat acţiune în cadrul dosarului nr. 

23562/3/2014 având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de 

vânzare – cumpărare, iar Tribunalul Bucureşti a dispus conexarea cauzei la dosarul 

nr. 18862/3/2014. 

Din consultarea portalului instanţelor de judecată, rezultă că în dosarul nr. 

18862/3/2014, prin Hotărârea nr. 4271/2015 din data de 23.07.2015, Tribunalul 

Bucureşti a respins atât cererea principală, cât şi cererea conexă, ca neîntemeiate. 

Hotărârea Tribunalului Bucureşti din data de 23.07.2015, pronunţată în 

dosarul nr. 18862/3/2014 a fost atacată cu apel atât de către S.C. ROMEXPO S.A., 

cât și de către NEDELCU MARIAN, dosarul aflându-se pe rolul Curții de Apel 

București – Secția a-VI-a civilă, următorul termen de judecată fiind stabilit pe data 

de 07.12.2016.  

 

II.3. Contractul de asistenţă juridică nr. IS/196069/25.09.2012 încheiat 

de S.C. ROMEXPO S.A. cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV” a 

avut ca obiect „acordarea de consultanţă juridică, mediere în dosarele 

17354/3/2010, 15031/99/2011, 19088/299/2012, 46527/3/2010”, pentru un 

onorariu de 500.000,00 EUR inclusiv TVA la cursul B.N.R. din ziua plăţii, cu 

termen de plată 25.09.2012.  

Contractul a fost semnat de VLASOV MIHAIL din partea din partea 

Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV” şi de inc. SUCIU MARIANA în 

calitate de Director General al S.C. ROMEXPO S.A. 

 

II.4. Contractul de asistenţă juridică nr. IS/196077/11.07.2013 încheiat 

de S.C. ROMEXPO S.A. cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV”  a 

avut ca obiect „consultaţii juridice în cauzele ROMEXPO anii 2009-2013”, pentru 

un onorariu de 175.000,00 EUR plus TVA la cursul B.N.R. din ziua plăţii, cu 

termen de plată 31.12.2013.  

Contractul a fost semnat de VLASOV MIHAIL din partea din partea 

Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV” şi de inc. SUCIU MARIANA în 

calitate de Director General al S.C. ROMEXPO S.A. 

 

II.5. Contractul de asistenţă juridică nr. IS/196081/06.01.2014 încheiat 

de S.C. ROMEXPO S.A. cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV” a st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

42 

avut ca obiect „consultaţii juridice”, pentru un onorariu de 500.000,00 EUR plus 

TVA la cursul BNR din ziua plăţii, cu termen de plată 31.12.2014.  

Contractul a fost semnat de inc. VLASOV MIHAIL din partea din partea 

Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV” şi de inc. SUCIU MARIANA în 

calitate de Director General al S.C. ROMEXPO S.A. 

Din probatoriul administrat în cauză, a reieșit că nu au fost prestate efectiv 

servicii de asistență juridică, contractele fiind încheiate exclusiv în scopul 

direcționării unor sume de bani aparținând ROMEXPO S.A. către inc. VLASOV 

MIHAIL. 

În baza celor trei contracte de asistență juridică, Cabinetul de avocatură 

„MIHAIL M. VLASOV” a emis trei facturi în valoare totală de 5.977.716,00 lei 

inclusiv TVA (echivalentul a 1.330.800 EUR inclusiv TVA), astfel: factura nr. 

966/25.09.2012 în valoare de 2.257.200,00 lei, factura nr. 973/11.07.2013 în 

valoare de 933.802,00 lei și factura nr. 975/06.01.2014 în valoare de 2.786.714,00 

lei.  

Facturile au fost achitate integral de S.C. ROMEXPO S.A prin virament 

bancar, în perioada 25.09.2012 – 10.02.2014. 

Prin adresa nr. 473/21.01.2015, S.C. ROMEXPO S.A. a comunicat că „nu 

există înscrisuri care să ateste prestarea de servicii de consultanţă/asistenţă 

juridică de către Cabinetul de Avocatură Mihail M. Vlasov”.  

Anexat adresei nr. 473/21.01.2015, S.C. ROMEXPO S.A. a transmis 

Direcției Naționale Anticorupție fişele posturilor pentru persoanele angajate în 

perioada 2008-2014 în cadrul Departamentului juridic al organizaţiei (consilieri 

juridici şi Şef oficiu juridic), precum şi contractele/convenţiile încheiate în aceeaşi 

perioadă de societate cu cabinete/case de avocatură, altele decât Cabinetul de 

avocatură  „MIHAIL M. VLASOV”.  

Conform fişelor posturilor comunicate, în perioada septembrie 2012 – 

ianuarie 2014 (perioadă în care au fost încheiate contractele de asistenţă juridică 

încheiate cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV”), la biroul juridic din 

cadrul S.C. ROMEXPO S.A. își desfășurau activitatea nouă consilieri juridici și un 

șef de birou. 

Printre contractele/convenţiile contractele de asistenţă juridică încheiate de 

S.C. ROMEXPO S.A. cu alte cabinete/case de avocatură, se regăseşte şi contractul 

de asistenţă juridică nr. 114476/30.06.2010 încheiat cu S.C.A. (...), în care la 

obiectul contractului este prevăzută asistenţă juridică şi reprezentare şi pentru st
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dosarul 17354/3/2010  (litigiul cu S.C. (...) S.A.), dosar care este nominalizat şi în 

contractul de asistenţă juridică nr. IS/196069/25.09.2012 încheiat cu Cabinetul de 

avocatură „MIHAIL M. VLASOV”. 

Astfel, rezultă că S.C. ROMEXPO S.A. avea atât angajaţi de specialitate 

care aveau atribuţii de serviciu şi erau remuneraţi pentru a oferi consultanţă şi 

reprezentare pe probleme juridice, cât şi relaţii de colaborare cu avocaţi externi. 

(…) 

Prin (…) s-a stabilit că plăţile efectuate către Cabinetul de avocatură 

„MIHAIL M. VLASOV” în baza contractelor de asistenţă juridică nr. 

IS/196069/25.09.2012, nr. IS/196077/11.07.2013  şi nr. IS/196081/06.01.2014, nu 

au justificare economică şi suma achitată de 5.977.716,00 lei inclusiv TVA 

(echivalentul a 1.330.800 EUR inclusiv TVA), reprezintă prejudiciu cauzat 

bugetului S.C. ROMEXPO S.A. 

 

              **** 

(...) 

  

ÎNCADRAREA JURIDICĂ 

 

În sarcina inc. VLASOV MIHAIL s-a reținut că, în perioada 2008-2014, 

în calitate de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României – C.C.I.R., 

folosindu-se de prerogativele funcţiei, precum și de influența dobândită în această 

calitate, a întreprins demersuri pentru obținerea unor foloase materiale personale și 

pentru persoane din anturajul său, în detrimentul entităţii pe care o reprezenta, 

aducând grave prejudicii atât Camerei de Comerţ şi Industrie a României cât și 

S.C. ROMEXPO S.A., unde C.C.I.R. este acționar majoritar. 

Concret, în sarcina inc. VLASOV MIHAIL s-a reținut că: 

 I. Și-a folosit autoritatea și influența față de inc. (...), inc. 

GRIGORESCU RODICA LUIZA și inc. SUCIU RODICA LUIZA, pe care le-a 

determinat să semneze contracte în fals, având drept scop însușirea și respectiv 

folosirea resurselor patrimoniale ale celor două entități. Prin contractele semnate de 

acestea, au fost direcționate sume de bani sau au fost puse la dispoziție imobile din 

patrimoniul C.C.I.R. și ROMEXPO S.A. contra unor prețuri derizorii, în favoarea 

fiicei sale inc. VLASOV ELENA INGRID și a ginerelui acestuia, inc. NEDELCU 

MARIAN, precum și contractele de asistență juridică încheiate de C.C.I.R. și S.C. 
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ROMEXPO S.A. cu Cab. Ind. Av. Mihail M. Vlasov, fapte ce întrunesc 

elementele constitutive ale infracțiunii prev. de  art. 13 din Legea nr. 78/2000, 

cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale), instigare la infracțiunea de 

delapidare, prev. de  art. 47 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 

C.p și art. 309 C.p., cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale) și 

instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 C.p. rap. 

la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (7 acte materiale), toate cu 

aplic. art.38 alin. 1 și 2 C.p. și art. 5 C.p., după cum urmează: 

 În calitate de Președinte al C.C.I.R., și-a folosit autoritatea determinând pe 

inc. (...) să semneze contractul nr. 197/06.09.2012 încheiat între C.C.I.R. și 

S.C. (...) S.R.L., administrată de inc. NEDELCU MARIAN, în condițiile în 

care prestațiile ce au făcut obiectul contractului nu au fost realizate. 

 Folosindu-și autoritatea, a determinat pe inc. GRIGORESCU RODICA 

LUIZA să semneze contractul de cesiune neexclusivă a drepturilor de autor 

nr. 2075/23.10.2009, încheiat cu S.C. (...) S.R.L., administrată de fiica 

acestuia, inc. VLASOV ELENA INGRID, în scopul însușirii sumei de bani, 

în condițiile în care prestațiile ce au făcut obiectul contractului nu prezenta o 

rațiune economică pentru Camera națională. 

 a determinat pe inc. (...) să semneze contractul nr. 5659/12.12.2013, încheiat 

între C.C.CI.R. și inc. NEDELCU MARIAN, prin care a fost pus la 

dispoziția ginerele său un imobil din patrimoniul C.C.I.R. contra unei chirii 

derizorii. 

 a determinat pe inc. (...) să semneze actul adițional din data de 27.11.2012, 

la contractul de închiriere nr. 40/26.01.2011 încheiat cu inc. ZDROBICI 

NICOLAI, prin care durata contractului a fost prelungită pe o perioadă de 5 

ani începând cu data de 16.01.2013 şi s-a stabilit ca plata chiriei să se 

realizeze în avans pentru toată perioada de 5 ani, în termen de 5 zile de la 

data semnării actului adiţional. Prin actul adițional, au fost însușite pe 

nedrept sume de bani din lichiditățile C.C.I.R., în condițiile în care bunurile 

mobile ce au făcut obiectul contractului nu aparțineau inculpatului 

ZDROBICI NICOLAI, iar sumele de bani nu au fost predate acestuia. 

 folosindu-și autoritatea, a determinat-o pe inc. GRIGORESCU RODICA 

LUIZA să semneze contractul de asistență juridică nr. 3 din data de 

30.01.2009  și contractul de asistență juridică nr. 4 din data de 27.02.2009, 

încheiate între C.C.I.R. și Cab. de Avocatură Mihail Vlasov, pe seama cărora st
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și-a însușit pe nedrept suma totală de 42.000 lei, serviciile de asistență 

juridică nefiind prestate. 

 și-a folosit influența asupra inc. SUCIU MARIANA RODICA, care în 

calitate de Director general la S.C. ROMEXPO S.A., a semnat contractul de 

închiriere nr. 647/05.09.2012, încheiat între S.C. ROMEXPO S.A și S.C. 

(...) S.R.L., prin care a fost pus la dispoziția societății administrată de 

ginerele său imobile din patrimoniul S.C. ROMEXPO S.A. contra unei chirii 

derizorii. 

 în aceleași condiții, inc. SUCIU MARIANA RODICA a semnat Promisiunea 

de vânzare - cumpărare autentificată la Biroul Notarial (...) de notarul public 

(...) sub nr. 24/12.12.2013, încheiată între S.C. ROMEXPO S.A și inc. 

NEDELCU MARIAN, având ca obiect promisiune de vânzare, respectiv 

cumpărare a unui imobil –construcție – din patrimoniul S.C. ROMEXPO 

S.A. la un preț derizoriu. 

 folosind influența deținută în calitate de Președinte al C.C.I.R. – acționar 

majoritar al S.C. ROMEXPO S.A, a determinat-o pe inc. SUCIU 

MARIANA RODICA să semneze cele trei contracte de asistență juridică cu 

Cab. de Avocatură Mihail M. Vlasov, prin care și-a însușit suma totală de 

5.977.716,00 lei, pentru servicii de asistență juridică ce nu au fost prestate, 

respectiv Contractul de asistenţă juridică nr. IS/196069/25.09.2012, 

Contractul de asistenţă juridică nr. IS/196077/11.07.2013 și Contractul de 

asistenţă juridică nr. IS/196081/06.01.2014. 

Din actele administrate în cauză s-a reținut că, în realitate, următoarele 

contracte, dintre cele semnate de inc. (...), inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA și 

inc. SUCIU RODICA LUIZA, au fost încheiate în fals, în scopul justificării 

obținerii de către inc. VLASOV MIHAIL și ginerele acestuia, inc. NEDELCU 

MARIAN, a unor sume de bani din bugetul C.C.I.R. și respectiv din bugetul S.C. 

ROMEXPO S.A.:  

1. contractul nr. 197/06.09.2012 încheiat între C.C.I.R. și S.C. (...) S.R.L., 

administrată de inc. NEDELCU MARIAN,  

2. actul adițional din data de 27.11.2012, la contractul de închiriere nr. 

40/26.01.2011, încheiat între C.C.I.R. și inc. ZDROBICI NICOLAI 

3. contractul de asistență juridică nr. 3 din data de 30.01.2009  și  

4. contractul de asistență juridică nr. 4 din data de 27.02.2009, încheiate 

între C.C.I.R. și Cab. de Avocatură Mihail Vlasov 
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5. Contractul de asistenţă juridică nr. IS/196069/25.09.2012,  

6. Contractul de asistenţă juridică nr. IS/196077/11.07.2013 și  

7. Contractul de asistenţă juridică nr. IS/196081/06.01.2014, încheiate între 

ROMEXPO S.A. și Cab. de Avocatură Mihail Vlasov. 

 

 II. În Calitate de președinte al C.C.I.R., a semnat diferite acte prin 

care au fost direcționate sume de bani din bugetul C.C.I.R. către societățile 

administrate de fiica și respectiv ginerele acestuia, precum și către persoane 

apropiate acestuia, în mod necuvenit și, totodată, și-a însușit sume de bani din 

lichiditățile C.C.I.R., fapte ce întrunesc elementele constitutive ale 

infracțiunilor de delapidare, prev. de  art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p 

și art. 309 C.p., cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) și fals în 

înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 

alin. 1 C.p. (2 acte materiale), toate cu aplic. art.38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p., 

după cum urmează: 

 a semnat actul adițional nr. 2 din data de 03.07.2009 la contractul de 

asociere în participațiune nr. 285/23.03.2009 încheiat între C.C.I.R. și (...) 

S.A, creând astfel premisele direcționării de fonduri către firma administrată 

de ginerele său, inc. NEDELCU MARIAN, pentru servicii neprestate;  

 a semnat contractul de colaborare nr. 1/03.07.2009 încheiat cu S.C. (...) 

S.R.L., administrată de inc. NEDELCU MARIAN, prin care acesta și-a 

însușit sume de bani, în mod necuvenit, pentru servicii ce nu au fost prestate;  

 a semnat contractul de cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de 

autor nr. 1453/18.06.2008 încheiat cu S.C. (...) S.R.L., administrată de fiica 

acestuia, inc. VLASOV ELENA INGRID, în scopul însușirii sumei de bani, 

în condițiile în care prestațiile ce au făcut obiectul contractului nu prezenta o 

rațiune economică pentru Camera națională. 

 a aprobat prin semnătură contractul de închiriere nr. 40/26.01.2011, contract 

ce a fost semnat din partea C.C.I.R. de inc. GRIGORESCU RODICA 

LUIZA - Secretar General, precum și cererea înregistrată la C.C.I.R. sub nr. 

723/25.02.2011, prin care inc. ZDROBICI NICOLAI a solicitat achitarea 

integrală a sumei aferente contractului nr. 40/26.01.2011, pe motiv că are 

nevoie de bani având probleme medicale. Prin acest contract, inc. VLASOV 

MIHAIL și-a pe nedrept sume de bani din lichiditățile C.C.I.R., în condițiile 

în care bunurile mobile ce au făcut obiectul contractului nu aparțineau 
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inculpatului ZDROBICI NICOLAI, iar sumele de bani nu au fost predate 

acestuia. 

 a cheltuit în mod arbitrar, în interes personal, suma de 47.599.382,90 lei din 

”Fondul la dispoziția biroului de conducere/Fond la dispoziția 

președintelui”, prevăzut în bugetul C.C.I.R., sumă ridicată în numerar, pe 

bază de dispoziții de plată către casierie. 

 a utilizat în interes personal suma de 702.487,68 lei din contul bancar al 

C.C.I.R., prin plăți efectuate cu cardul către mai multe cazinouri, pentru 

participarea la jocuri de noroc, fără să o restituie. 

Din actele administrate în cauză s-a reținut că în realitate, contractul de 

colaborare nr.1 din 03.07.2009, încheiat între C.C.I.R. și S.C. (...) S.R.L. și  

contractul de închiriere nr. 40/26.01.2011, încheiat între C.C.I.R. și inc. 

ZDROBICI NICOLAI, au fost încheiate în fals, în scopul justificării obținerii de 

către inc. VLASOV MIHAIL a unor sume de bani din bugetul C.C.I.R., fiind astfel 

reținută în sarcina acestuia și săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată. 

 

Având în vedere că ne aflăm în prezența unor infracțiuni continuate de 

delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar unele fapte au fost 

săvârșite în calitate de autor, iar altele în calitate de instigator, autoratul fiind o 

formă de participație principală față de instigare, în cauză s-a reținut săvârșirea 

infracțiunii de delapidare, prev. art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 

309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (17 acte materiale) și a infracțiunii de 

fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. 

art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale). 

  

 Cu privire la inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA - Secretar 

General C.C.I.R., s-a stabilit că, în baza împuternicirii primite de la inc. VLASOV 

MIHAIL – președinte al C.C.I.R., a semnat mai multe contracte ce au avut drept 

scop obținerea de foloase patrimoniale necuvenite de către inc. VLASOV MIHAIL 

și apropiați ai acestuia, prejudiciind astfel bugetul C.C.I.R., fapte ce întrunesc 

elementele constitutive ale infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295 alin. 

1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p.,  cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (patru 

acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 st
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alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale), toate cu aplic. 

art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p., după cum urmează: 

 A semnat, ca reprezentant al C.C.I.R., contractul de cesiune neexclusivă a 

drepturilor patrimoniale de autor nr. 2075 din data de 23.10.2009 încheiat cu 

S.C. (...) S.R.L. prin care au fost direcționate către aceasta sume necuvenite. 

 A semnat contractul de închiriere nr. 40 din data de 26.01.2011 încheiat cu 

inc. ZDROBICI NICOLAI, prin care au fost direcționate sume de bani 

necuvenite din bugetul C.C.I.R. 

 A semnat contractul de asistenţă juridică nr. 3/30.01.2009 încheiat de 

C.C.I.R. cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV”. 

 A semnat contractul de asistenţă juridică nr. 4/27.02.2009 încheiat de 

C.C.I.R. cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. VLASOV” prin care inc. 

VLASOV MIHAIL a încasat sume de bani necuvenite, pentru servicii care 

nu au fost prestate. 

În ce privește contractul de închiriere nr. 40 din data de 26.01.2011 încheiat 

cu inc. ZDROBICI NICOLAI, și contractele de asistență juridică nr. 3 din data de 

30.01.2009 și nr. 4 din data de 27.02.2009 încheiate cu Cabinetul de avocatură 

„MIHAIL M. VLASOV”, din actele administrate în cauză s-a reținut că în 

realitate, acestea au fost încheiate în fals, în scopul justificării obținerii de către inc. 

VLASOV MIHAIL a unor sume de bani din bugetul C.C.I.R. 

 

 În sarcina inc. SUCIU MARIANA RODICA – director general al 

S.C. ROMEXPO S.A., s-a reținut că aceasta a semnat, ca reprezentat al S.C. 

ROMEXPO S.A., următoarele contracte prin care au fost însușite sume de bani de 

către inc. VLASOV MIHAIL şi respectiv au fost procurate foloase necuvenite 

pentru ginerele acestuia, inc. NEDELCU MARIAN, în detrimentul S.C. 

ROMEXPO S.A., fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor 

de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p.,  

cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale) și fals în înscrisuri sub 

semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. 

(trei acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p.,  după 

cum urmează:  

 A semnat contractul de închiriere nr. 647/05.09.2012, încheiat de S.C. 

ROMEXPO S.R.L. cu S.C. (...) S.R.L., reprezentată de NEDELCU 

MARIAN - ginerele inc. VLASOV MIHAIL, prin care a fost pus la 
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dispoziția societății administrată de inc.  NEDELCU MARIAN imobile din 

patrimoniul S.C. ROMEXPO S.A. contra unei chirii derizorii. 

 A încheiat promisiunea de vânzare - cumpărare autentificată la Biroul 

Notarial (...) de notarul public (...) sub nr. 24/12.12.2013 prin care s-a 

angajat să vândă inc. NEDELCU MARIAN imobile din patrimoniul S.C. 

ROMEXPO S.A. la un preț derizoriu. 

 A semnat contractul de asistenţă juridică nr. IS/196069/25.09.2012, încheiat 

de S.C. ROMEXPO S.R.L. cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. 

VLASOV”, 

 A semnat contractul de asistență juridică nr. IS/196077/11.07.2013  încheiat 

de S.C. ROMEXPO S.R.L. cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. 

VLASOV” și 

 A semnat contractul de asistență juridică nr. IS/196081/06.01.2014 încheiat 

de S.C. ROMEXPO S.R.L. cu Cabinetul de avocatură „MIHAIL M. 

VLASOV”, prin care inc. VLASOV MIHAIL și-a însușit suma totală de 

5.977.716 lei fără drept, pentru servicii ce nu au fost prestate. 

 

Din actele administrate în cauză s-a reținut că în realitate, cele trei contracte 

de asistenţă juridică încheiate de S.C. ROMEXPO S.A. cu Cabinetul de avocatură 

„MIHAIL M. VLASOV” au fost încheiate în fals, în scopul justificării obținerii de 

către inc. VLASOV MIHAIL a unor sume de bani din bugetul S.C. ROMEXPO 

S.A. 

 

 Referitor la inc. ZDROBICI NICOLAI, din actele de urmărire 

penală efectuate a rezultat că, la solicitarea lui VLASOV MIHAIL, președintele 

C.C.I.R., a încheiat  cu C.C.I.R., contractul de închiriere nr. 40, ce are ca obiect 

închirierea unor bunuri mobile, atestând în fals că este proprietarul acestor bunuri, 

deși aceste bunuri mobile individualizate în anexa contractului, nu i-au aparținut 

niciodată, fiind aduse de către inc. VLASOV MIHAIL.  

Totodată, inc. ZDROBICI NICOLAI a încheiat cu C.C.I.R. actul adițional 

din data de 27.11.2012 prin care a fost prelungită perioada contractului, precum și 

cererea de plată a în avans a prețului stipulat în contract și dispozițiile de plată 

privind încasarea în numerar a prețului. 

Pe baza contractul menționat și a actului adițional au fost întocmite dispoziții 

de plată către casierie care atestă, în fals, că inc. ZDROBICI NICOLAI a încasat 
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suma totală de 5.199.079 lei, din bugetul C.C.I.R., sumă necuvenită.  În fapt, 

sumele de bani împreună cu dispozițiile de plată întocmite din dispoziția 

președintelui C.C.I.R. – inc. VLASOV MIHAIL, au fost predate de către directorul 

economic (...) fie președintelui, fie șefului de cancelarie –(...), fiind însușite de 

către inc. VLASOV MIHAIL. 

Faptele inc. ZDROBICI NICOLAI întrunesc elementele constitutive ale 

infracțiunilor de complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 

295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. 

(două acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 

322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu 

aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p.. 

 

 În sarcina inc. NEDELCU MARIAN s-a reţinut că, în calitate de 

administrator al S.C. (...) S.R.L. a încheiat două contracte cu C.C.I.R. prin care 

a beneficiat de sume de bani fără ca prestațiile să fi fost realizate, respectiv 

contractul de colaborare nr.1 din 03.07.2009 şi contractul nr.197 din 06.09.2012. 

Din actele administrate în cauză s-a reținut că în realitate, cele două 

contracte au fost încheiate în fals, în scopul justificării obținerii unor sume de bani 

din bugetul C.C.I.R. 

Totodată, s-a reținut că la data de 05.09.2012, NEDELCU MARIAN, în 

calitate de administrator al S.C. (...) S.R.L. a încheiat contractul de închiriere nr. 

647/05.09.2012 cu S.C. ROMEXPO S.A. având ca obiect închirierea imobilului 

„(...)”, cu terenul aferent, la preţuri derizorii, valoarea totală a prejudiciului cauzat 

reprezentând venituri nerealizate precum și costul utilităților suportate din bugetul 

ROMEXPO S.A., pentru perioada septembrie 2012 – octombrie 2014,  fiind de 

109.025,44 lei. 

La data de 12.12.2013, inc. NEDELCU MARIAN în nume personal a 

încheiat cu S.C. ROMEXPO S.A. promisiunea de vânzare-cumpărare având ca 

obiect promisiunea de vânzare a imobilului „(...)” la prețul derizoriu de 100.000 

euro, la care se adaugă TVA.  

În plus, în sarcina inc. NEDELCU MARIAN s-a reţinut faptul că, în nume 

personal, a încheiat cu C.C.I.R. contractul de închiriere nr. 5659 din data de 

12.12.2013, pentru terenul în suprafaţă de 2.900 mp (aflat în incinta S.C. 

ROMEPXO S.A.), situat în B-dul Mărăşti nr.(...), sector 1, la un preţ derizoriu, 

valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului C.C.I.R. reprezentat de venituri st
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nerealizate în perioada decembrie 2013 - iunie 2014 fiind în valoare de 39.617,46 

lei. 

Faptele inc. NEDELCU MARIAN întrunesc elementele constitutive ale 

infracţiunilor  de complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 

295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p.,  cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. 

(5 acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 

alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), ambele cu aplic. 

art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. 

 

 În sarcina inc. VLASOV ELENA INGRID, s-a reținut că în 

perioada 2008 – 2009, în calitate de administrator al S.C. (...) S.R.L. a încheiat 

două contracte de cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor cu 

C.C.I.R., în baza cărora a încasat suma totală  de 20.595  lei, respectiv suma de 

8.343 lei - în baza contractului nr. 1453 din data de 18.06.2008 și suma de 12.252 

lei - în baza contractului nr. 2075 din data de 23.10.2009, pentru prestațiile ce nu 

au justificare economică pentru C.C.I.R., contractele fiind încheiate în scopul 

obținerii de foloase patrimoniale necuvenite. 

Faptele inc. VLASOV ELENA INGRID întrunesc elementele constitutive 

ale infracțiunilor de complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 

295 alin. 1 C.p. și art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. (2 acte 

materiale). 

 

     ***** 

(...) 

***** 

 

 La data de 08.08.2012, la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrat 

memoriul formulat de zece Camere de Comerţ si Industrie Județene (Arad, Argeș, 

Bacău, Bihor, Buzău, Dolj, Harghita, Mureș, Prahova și Vâlcea), prin care au fost 

semnalate fapte de abuz în serviciu, fals, înșelăciune și deturnarea unor mari sume 

de bani din bugetul C.C.I.R., fapte comise de către președintele Camerei, Vlasov 

Mihail. Memoriul a fost adresat Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției 

și pentru Petiții din cadrul Camerei Deputaților, care l-a transmis spre competentă 

soluționare Direcției Naționale Anticorupție. 
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 La data de 07.05.2014, la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrată 

plângerea penală formulată de Camera de Comerț și Industrie a României 

împotriva lui VLASOV MIHAIL, sub aspectul săvârșirii  infracțiunilor de 

delapidare, prev. de art. 295 C.p., abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.p. și 

deturnare de fonduri, prev. de art. 307 C.p.  

Plângerea se referă la utilizarea sumei totale de 12.240.000 lei de către 

VLASOV MIHAIL, în perioada 2013 – 2014, ce a fost ridicată din casieria 

C.C.I.R. prin dispoziții de plată cu titlul de ”avans spre decontare” sau ”fond la 

dispoziția președintelui”. 

   La data de 15.05.2014, la Direcția Națională Anticorupție - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție a fost înregistrată 

plângerea penală formulată de Camera de Comerț și Industrie a României 

împotriva inc. GRIGORESCU RODICA LUIZA, (...) și ZDROBICI NICOLAI, 

sub aspectul săvârșirii  infracțiunilor de abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.p., fals 

în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 C.p., uz de fals, prev. de art. 

323 C.p. și gestiune frauduloasă, prev. de art. 242 C.p.  Plângerea se referă la 

încheierea contractului de închiriere nr. 40 din data de 26.01.2011 și a actului 

adițional din data de 27.11.2012, între C.C.I.R. și ZDROBICI NICOLAI, pe baza 

acestora fiind achitate importante sume de bani din bugetul C.C.I.R. 

(...) 

      

     ***** 

DATE PERSONALE 

(...) 

 

          ***** 

 LATURA CIVILĂ 

 

Prin (...) s-a stabilit că în perioada 2008 – 2014, VLASOV MIHAIL în 

calitate de Preşedinte al C.C.I.R. şi alte persoane din conducerea camerei (respectiv 

inc. (...) și inc. GRIGORESCU RODICA-LUIZA) şi a S.C. ROMEXPO S.A. (inc. 

SUCIU MARIANA-RODICA), prin actele şi faptele lor au produs prejudicii 

patrimoniilor celor două organizaţii, astfel: 
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- prejudiciul total cauzat bugetului C.C.I.R. este de 54.342.145,20 lei; 

- prejudiciul total cauzat bugetului S.C. ROMEXPO S.A. este de 

6.086.741,44 lei. 

 

Prin adresa nr. 9886/06.11.2015, Camera de Comerț și Industrie a 

României – C.C.I.R. a transmis faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma 

de 61.155.528,60 lei. 

Prin adresa nr. 11915/09.11.2015,  S.C. ROMEXPO S.A a transmis faptul 

că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 60.287.505,52 lei. 

 

      ***** 

MĂSURI ASIGURATORII  

 

Prin Ordonanța nr. 168/P/2012 din data de 20.10.2015 s-a dispus 

instituirea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile ce au fost 

deţinute de către inc. VLASOV MIHAIL - (...) și înstrăinate către membri ai 

familiei sale în scopul eludării măsurilor asigurătorii: 

 

1. imobilul tip construcție, în suprafață de 244 m.p., situat în localitatea 

Ghermănești,  județul Ilfov, (...), deținut de fiica inc. VLASOV MIHAIL, 

(...); 

2. imobilul tip construcție, în suprafață de 276 m.p., situat în localitatea 

Ghermănești,  județul Ilfov, (...), deținut de fiica inc. VLASOV MIHAIL, 

(...); 

3. imobilul teren în suprafață de 259 m.p.  situat în mun. Iași, (...) , județul 

Iași, (...), deținut de soția inc. VLASOV MIHAIL, (...) și S.C. (...) S.R.L. 

-  CUI (...); 

4. imobilul construcție în suprafață de 259 m.p. situat în mun. Iași, (...), 

județul Iași, (...) , deținut de soția inc. VLASOV MIHAIL, (...) și S.C. 

(...) S.R.L. -  CUI (...); 

5. imobilul teren în suprafață de 115 m.p. situat în mun. Iași, (...), județul 

Iași, (...), deținut de soția inc. VLASOV MIHAIL, (...). st
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Măsurile sechestrului asigurător au fost dispuse până la concurenţa sumei de 

60.428.886,64 lei, reprezentând prejudiciul cauzat, potrivit Raportului de 

constatare din data de 29.07.2015, din care: 

- prejudiciul total cauzat bugetului C.C.I.R. este de 54.342.145,20 lei; 

- prejudiciul total cauzat bugetului S.C. ROMEXPO S.A. este de 

6.086.741,44 lei. 

Prin aceeași ordonanță s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra 

imobilului tip apartament, situat în București, (...) , deţinut de către inc. VLASOV 

ELENA INGRID – CNP (...), până la concurența sumei de 20.595 lei, 

reprezentând prejudiciul cauzat prin faptele reținute în sarcina acesteia. 

 

Față de măsurile asigurătorii dispuse în cauză au fost formulate contestații de 

către inc. VLASOV MIHAIL, inc. VLASOV ELENA INGRID, precum și de către 

(...), (...), (...) – administrator al S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., contestații ce au 

făcut obiectul dosarelor nr. 6625/2/2015, nr. 6635/2/2015, nr. 6676/2/2015, nr. 

6705/2/2015, nr. 6757/2/2015 și nr. 6758/2/2015, înregistrate pe rolul Curții de 

Apel București. 

Prin Încheierea din data de 11.11.2015 pronunțată de Curtea de Apel 

București în dosarul nr. 6705/2/2015 a fost admisă în parte contestația formulată de 

inc. VLASOV ELENA INGRID în sensul că a fost dispusă instituirea sechestrului 

asigurător asupra imobilului deținut de aceasta până la concurența sumei de 20.595 

lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin faptele reținute în sarcina inc. VLASOV 

ELENA INGRID, celelalte dispoziții ale ordonanței de sechestru fiind menținute. 

Prin Încheierea din data de 08.12.2015 de Curtea de Apel București în 

dosarul nr. 6758/2/2015 a fost admisă în parte contestația formulată de S.C. (...) 

S.R.L. în sensul că s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit, doar cu 

privire la partea din imobilul construcție deținută de S.C. (...) S.R.L., în suprafață 

de 100 m.p. 

Prin Încheierea din data de 08.12.2015 de Curtea de Apel București în 

dosarul nr. 6757/2/2015 a fost admisă în parte contestația formulată de (...), 

administrator al S.C. (...) S.R.L. în sensul că s-a dispus ridicarea sechestrului 

asigurător instituit, doar cu privire la partea din imobil deținută de S.C. (...) S.R.L. 

Celelalte contestații formulate împotriva Ordonanței nr. 168/P/2012 din data 

de 20.10.2015 privind instituirea sechestrului asigurător au fost respinse, după cum 

urmează : 
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(...) 

 

      ***** 

 

La data de 15.03.2016, inc. ȘTEFĂNESCU  CORNELIA LILIANA a 

formulat cerere privind inițierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, în 

conformitate cu dispozițiile art. 478 C.p.p. și urm. 

Astfel că prin Ordonanța nr. 168/P/2012 din data de 13.06.2016, s-a 

dispus disjungerea materialului probator şi continuarea urmăririi penale în cadrul 

unui dosar separat cu privire la infracţiunile de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 

C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte 

materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p. 

cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. 

și art. 5 C.p., reținute în sarcina inc. ȘTEFĂNESCU  CORNELIA LILIANA, , 

fiind astfel înregistrat pe rolul Direcției naționale Anticorupție – Secția de 

combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție dosarul nr. 

751/P/2016. 

Din ansamblul materialului probator administrat în cauză, în sarcina inc. 

ȘTEFĂNESCU  CORNELIA LILIANA s-a reținut că în calitate de Șef 

cancelarie și executiv C.C.I.R, pe baza împuternicirii dată de inc. VLASOV 

MIHAIL - Preşedinte al C.C.I.R., a semnat mai multe contracte prin care au fost 

direcţionate fonduri din bugetul C.C.I.R. către diverse entităţi/societăţi comerciale 

în scopul sprijinirii intereselor de afaceri sau ale unor membri de familie ai 

acestuia, prejudiciind astfel bugetul C.C.I.R, după cum urmează: 

 A semnat Contractul de colaborare nr. 197/06.09.2012, încheiat între 

C.C.I.R. și S.C. (...) S.R.L., prin care au fost direcționate sume necuvenite în 

favoarea societății administrată de ginerele inc. VLASOV MIHAIL. 

 În calitate de Șef cancelarie la C.C.I.R., a semnat Contractul de închiriere nr. 

5659/12.12.2013 încheiat cu inc. NEDELCU MARIAN, ginerele inc. 

VLASOV MIHAIL, prin care a fost pus la dispoziția acestuia un imobil din 

patrimoniul C.C.I.R. contra unei chirii derizorii. 

 A semnat Actul adițional din data de 27.11.2012 la contractul de închiriere 

nr. 40/26.01.2011 încheiat între C.C.I.R. și inc. ZDROBICI NICOLAI, prin 

care au fost direcționate sume de bani necuvenite către un apropiat al inc. 

VLASOV MIHAIL. st
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La data de 07.10.2016 a fost încheiat Acordului de recunoaştere a 

vinovăţiei încheiat cu inculpata ȘTEFĂNESCU  CORNELIA LILIANA, în 

conformitate cu dispozițiile art. 483 alin.2 din C.p.p., fiind sesizat Tribunalul Iași, 

cu privire la: 

- În baza art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p., cu aplic. art. 

35 alin. 1 C.p. și art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. 

art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p., aplicarea unei pedepse de 2 ani închisoare 

inculpatei ȘTEFĂNESCU  CORNELIA LILIANA şi interzicerea dreptului 

conform art.67 alin.1 C.p. rap. la art.66 alin.1 lit. a şi b C.p.  

 - Suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare sub supraveghere, 

pe un termen de supraveghere de 2 ani, în baza art.91 C.p. rap. la 92 C.p. şi 

art.68  alin.1 lit. b C.p. 

 - Aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii dreptului prev. de art.66 

alin.1 lit. a şi b C.p., în baza art.65 alin.1 şi 3 C.p. 

 - Instituirea măsurilor de supraveghere şi obligaţiile prev. de art.93 alin.1 

lit. a, b, c, d, e, alin. 2 lit. d C.p.  

 - Prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o 

perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei în raza căreia are stabilit 

domiciliul sau locuieşte în fapt, în baza art. 93 alin. 3 C.p. 

(…) 

  AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  ccăă  aauu  ffoosstt  rreessppeeccttaattee  ddiissppoozziițțiiiillee  lleeggaallee  ccaarree  ggaarraanntteeaazzăă  

aaffllaarreeaa  aaddeevvăărruulluuii,,  ccăă  uurrmmăărriirreeaa  ppeennaallăă  eessttee  ccoommpplleettăă  șșii  eexxiissttăă  pprroobbeellee  nneecceessaarree  șșii  

lleeggaall  aaddmmiinniissttrraattee  ,,    

ÎÎnn  tteemmeeiiuull  aarrtt..  332277  lliitt..  aa  CC..pp..pp..,,  ((......)), 

 

D I S P U N : 

 

I. Trimiterea în judecată în a inculpaților: 

 

1. MIHAIL VLASOV – (…), cunoscut cu antecedente penale, în 

prezent deținut în Penitenciarul Vaslui, pentru săvârșirea infracțiunilor de 

folosire a influenței sau autorității în scopul obținerii unor foloase,  prev. de 

art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale), 

delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p., cu 
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aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (17 acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură 

privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte 

materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 și 2 C.p. și art. 5 C.p. 

2.  GRIGORESCU RODICA LUIZA - (…) , pentru săvârșirea 

infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p 

și art. 309 C.p.,  cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale) și fals în 

înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 

alin. 1 C.p. (trei acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. 

3.  SUCIU MARIANA RODICA - (…) , pentru săvârșirea infracțiunilor 

de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p.,  

cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (cinci acte materiale) și fals în înscrisuri sub 

semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. 

(trei acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. 

4. ZDROBICI NICOLAI - (…), pentru săvârșirea infracțiunilor de 

complicitate la delapidare, prev. art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la 

art. 308 C.p și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale) 

și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu 

aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 

C.p. și art. 5 C.p. 

5. NEDELCU MARIAN - (…), pentru săvârșirea infracțiunilor de 

complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. 

rap. la art. 308 C.p și art. 309 C.p.,  cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (cinci acte 

materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 

C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplic. art. 38 

alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. 

6.  VLASOV ELENA INGRID - (…), pentru săvârșirea infracțiunilor 

de complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. 

și art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p. (două acte materiale).  

(…) 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 329 C.p.p., prezentul rechizitoriu însoţit de copii  

certificate  şi de dosarul cauzei se trimite la  Curtea de Apel București, potrivit 

art. 38 alin. (1) lit. d) C.p.p., având în vedere calitatea inculpatului de avocat, spre 

competentă soluţionare, urmând a fi citaţi: 

 

INCULPAȚI: 
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1. VLASOV MIHAIL– Penitenciarul Vaslui, (…)  

2. GRIGORESCU RODICA LUIZA, (…)   

3. SUCIU MARIANA RODICA, (…). 

4. ZDROBICI NICOLAI, (…). 

5. NEDELCU MARIAN, (…) . 

6. VLASOV ELENA INGRID, (…). 

 

PĂRȚI CIVILE: 

 

- CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI -  cu sediul în  

mun. București, (...), sector 3. 

- ROMEXPO S.A. - (…) . 

 

MARTORI: 

- (…)  

 

Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 15 000 lei, care urmează a fi 

suportate de către inculpați. 

 

Potrivit art. 330 C.p.p., instanța urmează să dispună cu privire la 

menținerea măsurilor asiguratorii luate în faza de urmărire penală.  

 

 

PROCUROR, 

(…)  
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