
 

 

                            26 februarie  2013 
Către: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 
   EXCELENŢEI SALE, DOMNULUI TRAIAN BĂSESCU 
 
   PREŞEDINTELE SENATULUI ROMÂNIEI 
   EXCELENŢEI SALE, DOMNULUI CRIN ANTONESCU 
 
   PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
   EXCELENŢEI SALE, DOMNULUI VALERIU ZGONEA 
 
   PRIMUL MINISTRU AL ROMÂNIEI 
   EXCELENŢEI SALE, DOMNULUI VICTOR PONTA 
 
Domnule Preşedinte, 
Domnilor Preşedinţi, 
Domnule Prim Ministru, 
 
Cunoscând implicarea dumneavoastră în abordarea unor problemelor majore ale ţării, ce ţin în mod special de 
moralitatea în zona afacerilor şi a instituţiilor, de prevenire a abuzurilor şi nu în ultimul rând de reducere a 
corupţiei, v-am transmis în ultima decadă a lunii mai a anului 2012 o scrisoare prin care vă supuneam atenţiei 
situaţia extrem de gravă în care este pusă CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI (CCIR) – 
organizaţie de interes naţional. 
 
Materialul, împreună cu 5 anexe, care a fost transmis şi autorităţilor şi instituţiilor Statului: Parlamentari, Prim-ministru, 
miniștri, ANAF, DNA, DIICOT, prezintă în detaliu modul în care Mihail M. Vlasov, Preşedinte al CCIR, pune în 
aplicare, strict în folos personal, un plan diabolic de distrugere şi falimentare a Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României, a societăţilor comerciale în care aceasta este asociat / acţionar: Romexpo SA, Rominvent SA, Centrul de 
Afaceri Marea Neagră Mangalia SA, Edimpres SRL etc., a întregului Sistem al Camerelor de Comerţ şi Industrie din 
România, al agenţilor economici şi, fără teama de a greşi, cu efecte majore asupra economiei naţionale. 
 
Materialul şi anexele se găsesc şi se pot descărca de pe www.s-o-s-camere-de-comert.ro. 
 
Pentru a argumenta şi dovedi acest lucru, precizăm că Mihail M. Vlasov: 
 

1. a reuşit să modifice Statutul CCIR, incluzând articole nelegale, care contravin flagrant Codului fiscal, Legii 
contabilităţii şi legilor care reglementează organizarea şi funcţionarea structurilor de tip asociativ: 

 

Statut CCIR, art. 43, alin. (2).  
„Sub nici o condiţie  şi de către nici o persoană juridică / fizică voinţa Adunării Generale ca organ de 
conducere al Camerei Naţionale, cuprinsă într-o Hotărâre, nu poate fi contestată sau invalidată.” 
 

Statut CCIR, art. 34, alin. 7.  
„Propune virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita 
bugetului aprobat  şi nu poate dispune de fondul prevăzut în buget la dispoziţia preşedintelui, decât 
pe baza unui referat ca document justificativ;   

 

   Notă: Este în pregătire acțiunea de contestare a prevederilor nelegale din actualul statut CCIR. 
 

2. a cheltuit, în perioada 2008 – 2012, suma de 8.000.000 EURO, reprezentând fonduri la dispoziţia 
preşedintelui fără documente contabile justificative; 
 

3. a prezentat, în fals, Adunării Generale sume cheltuite pe diverse linii bugetare fără ca să existe aprobarea 
rectificărilor bugetare; 
a cheltuit sume importante, fără a avea aprobarea organelor de conducere colectivă ale CCIR, conform 
Statutului de funcţionare al acesteia şi împotriva legii.  
 

4. a refuzat să dea curs solicitării unor membri în plenul Colegiului de Conducere (CC) şi Adunării Generale 
(AG) din 23 aprilie 2012 de a prezenta justificarea cheltuirii fondurilor aflate la dispoziţia Preşedintelui, 
același lucru făcându-l și Comisia de Cenzori; 
 

5. printr-un limbaj declasant, jignitor, nedemn şi nefiresc pentru poziţia pe care o are de preşedinte al 
asociaţiei Camerelor de Comerţ şi Industrie judeţene, constituite în CCIR, a declanşat acţiuni de intimidare 
la adresa a 12 Camere judeţene şi a Preşedinţilor acestora, care au îndrăznit să voteze împotrivă cu privire 
la: 
 Execuţia BVC pe 2011, 
 Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar economică şi aprobarea descărcării de 

gestiune a organelor de conducere ale CCIR pentru activitatea din 2011, 
 Proiectul BVC pentru 2012, 

 prezentate Adunării Generale în 23 aprilie 2012. 

http://www.s-o-s-camere-de-comert.ro/


 

 

Toate acestea, în condiţiile în care CCIR nu-şi realizează menirea și atribuţiile stabilite de Legea nr. 335/2007 şi 
Statutul propriu. 
 
Faţă de aceste aspecte, detaliate în scrisoarea amintită, ne simţim obligaţi de a vă prezenta noi informaţii cu 
privire la agravarea generală a situaţiei şi modul în care Mihail M. Vlasov continuă planul amintit. 
 
În acest sens, vă comunicăm că, în perioada scursă de la Adunarea Generală a CCIR din 23 aprilie 2012, 
acţiunile şi evenimentele s-au derulat în aceeaşi notă, respectiv: 
 

 Mihail M. Vlasov a organizat un grup de preşedinţi de Camere de Comerţ şi Industrie judeţene, 
majoritar în Adunarea Generală și în Colegiul de Conducere al CCIR, pe care îl manipulează numai şi 
numai în interes personal. 
În acest fel, se acoperă prin vot colectiv, neregulile și ilegalitățile la care facem referire. 

 Camerele de Comerţ şi Industrie din judeţele: Bacău, Bihor, Buzău, Dolj, Harghita, Mureş și Prahova 
au atacat în instanţă hotărârile AG din 23 aprilie 2012 cu privire la: 

 Execuţia BVC pe 2011, 

 Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar economică şi aprobarea descărcării de 
gestiune a organelor de conducere ale CCIR pentru activitatea din 2011, 

 Proiectul BVC pentru 2012. 
Dosar nr. 15755/301/2012, Judecătoria Bucureşti, aflat pe rol, 
solicitând anularea acestora. 

 Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, cu acceptul şi susţinerea celorlalte 11 Camere judeţene care nu 
au aprobat cele 3 hotărâri amintite, a făcut sesizare la DNA privind săvârşirea de fapte de corupţie – 
abuz în serviciu - de către Mihail M. VLASOV; Dosar nr. 4268/25.05.2012 – nu cunoaștem stadiul 
cercetării. 

 Mihail M. Vlasov convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru alegerea organelor de conducere 
a CCIR în data de 03 iunie 2012 (...de Rusalii), cu 6 luni și jumătate înainte de expirarea mandatului, 
prilej cu care: 

 refuză completarea ordinii de zi cu propunerile venite din partea celor 12 Camere;  

 se realege în funcţia de Preşedinte al CCIR; 

 alege un nou Colegiu de Conducere (de fapt, grupul organizat pentru a înlesni punerea în 
aplicare a planului de devalizare a CCIR); 

 sunt excluse din organele de conduce ale CCIR cele 12 Camere de Comerţ şi Industrie judeţene 
care s-au opus aprobării celor 3 puncte de pe ordinea de zi a AG din 23 aprilie 2012. 

 Camerele de Comerţ şi Industrie: Argeş, Arad, Buzău, Dolj, Harghita, Mureş și Prahova solicită 
instanţei, în scopul protejării patrimoniului CCIR, anularea Hotărârilor AG a CCIR din 03 iunie 2012 prin 
Ordonanţă Preşedinţială (Dosar 30276/301/2012, Judecătoria sect. 3 Bucureşti), solicitare admisă de 
instanţă. 

 în urma acestei hotărâri a instanţei, Mihail M. Vlasov comunică tuturor Camerelor excluse, printre care 
și o parte dintre cele 12, revenirea în organele de conducere ale CCIR. 

 Mihail M. Vlasov convoacă Adunarea Generală ordinară a CCIR în 21 decembrie 2012, adunare în 
care: 

 refuză completarea ordinii de zi cu propunerile venite din partea celor 12 Camere;  

 se realege în funcţia de Preşedinte al CCIR; 

 realege Colegiul de Conducere, acesta fiind identic cu cel ales în AG a CCIR din 03 iunie 2012. 
 în perioada 03 iunie – 21 decembrie 2012, CCIR  a funcţionat ilegal şi nestatutar, Președintele CCIR 

neconvocând nici un organ de conducere colectivă al acesteia. 
 în ianuarie 2013, M. Vlasov începe un atac fără precedent la adresa celor 12 Camere de Comerţ şi 

Industrie judeţene, ameninţând, într-un mod specific epocii medievale, cu desfiinţarea Camerelor, 
jignind nepermis preşedinţii, denigrându-i în scrisori adresate Colegiilor de Conducere ale Camerelor 
de Comerț județene, etc. etc. 

 Biroul de Conducere al CCIR, în şedinţa din 12 febr. 2013, ia hotărârea de a propune Colegiului de 
Conducere al CCIR excluderea din rândul membrilor CCIR a membrilor de drept: CCI Arad, CCI Bacău, 
CCI Dolj, CCI Prahova şi CCI Vâlcea, cu menţiunea că în etapa următoare de excludere vor intra 
Camerele din judeţele: Argeş, Bihor, Harghita şi Mureş.  

 fară a avea (...încă) Hotărârea Colegiului de Conducere al CCIR, forul care decide cu privire la 
excluderea membrilor şi care se va reuni în 06 martie 2013, Mihail M. Vlasov dispune (...în mod ilegal, 
nestatutar şi abuziv) eliminarea de pe siteul CCIR, din lista membrilor și a Camerelor de Comerț și 
Industrie județene, a celor 5 Camere menţionate şi ştergerea lor de pe harta Camerelor de Comerţ şi 
Industrie din România.   

 în paralel, se iau hotărâri de importanţă extremă privind patrimoniul CCIR: 

 în AG a Romexpo SA se ia hotărârea de a se face demersurile necesare pentru vânzarea 
Centrului de Afaceri Marea Neagră SA Mangalia; 

 pe site-ul CCIR apare un anunţ cel puţin de prost gust „Vând convenabil şi urgent Centru de 
Afaceri Marea Neagră”; 

 Romexpo SA se pregăteşte să vândă 15.000 mp teren. 



 

 

Realizând că procedurile juridice și legale nu duc la realizarea planului în termen scurt, sub pretextul unui act 
reparatoriu pentru Camerele de Comerţ şi Industrie din România, Mihail M. Vlasov convinge un grup de 
parlamentari să propună un proiect de lege pentru revenirea Registrului Comerţului la Camerele de Comerţ şi 
Industrie, care modifică într-un mod neconstituțional Legea 335/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, într-o manieră care ne duce cu 3 secole în urmă faţă de 
Camerele din Uniunea Europeană şi prin care toate deciziile sunt concentrate în mâna lui M. Vlasov. 
 

În fapt, introducerea acestui proiect de lege devoalează adevăratele intenții ale lui Mihail M. Vlasov privind 
desființarea actualelor Camere de Comerț și Industrie județene și înființarea altor Camere obediente lui. 
 

Menționăm că în proiectul de lege propus, se modifică alte 6 legi, iar unele (Legea nr. 335/2007 și Legea nr. 
39/2011) nu au nici o legătură cu subiectul registrului comerţului. 
 

Punctul nostru de vedere privind proiectul de lege propus, v-a fost transmis într-un material anterior şi se 
regăseşte pe site-ul www.s-o-s-camere-de-comert.ro. 
 
Punctul de vedere a fost transmis, de asemenea, parlamentarilor, autorităţilor, firmelor şi mass-mediei. 
 
V-am făcut această prezentare conștienți fiind de gravitatea situaţiei în care se află Camera de Comerţ şi 
Industrie a României, Camerele judeţene şi de implicaţiile negative asupra activităţii agenţilor economici şi 
implicit a economiei României, convinşi fiind că puteţi îndrepta această stare de lucruri. 
 

Ne manifestăm disponibilitatea de a participa la orice întâlnire / dezbatere privind teme şi subiecte care să ducă 
la o construcție firească a pârghiilor și mecanismelor necesare dezvoltării economice a țării. 
 
 
 
 

Cu deosebită consideraţie, 
 
 
Nicolae BĂCANU - Președinte           Ion BRĂNESCU - Președinte 
Camera de Comerț și Industrie ARAD         Camera de Comerț și Industrie ARGEȘ  
 
 
Doru SIMOVICI - Președinte           Ioan MICULA - Preşedinte 
Camera de Comerț și Industrie BACĂU        Camera de Comerţ şi Industrie BIHOR   
 
 
Ionel GAGU - Președinte            Cristian DOBRE - Președinte 
Camera de Comerț și Industrie BUZĂU        Camera de Comerț și Industrie DOLJ  
 
 
Aurelian GOGULESCU - Președinte         Gheorghe ALDEA - Preşedinte 
Camera de Comerț și Industrie PRAHOVA       Camera de Comerţ şi Industrie SIBIU   
 
 
Valentin CISMARU - Președinte 
Camera de Comerț și Industrie VÂLCEA  
 

http://www.s-o-s-camere-de-comert.ro/

