” Președintele Camerei de Comerț a
României este un derbedeu”

Bătălia dintre președintele Camerei de Comerț Vâlcea, Valentin Cismaru, și
președintele Camerei de Comerț a României, Mihail Vlasov, devine din ce în ce mai ”
sângeroasă” . După cum bine se șitie, conflictul dintre cei doi a început încă de anul
trecut, când vâlceanul nostru a făcut o serie de acuzații, alături de alți colegi din
alte județe, la adresa actualului președinte al Camerei Centrale (CCIR), Mihail
Vlasov, susținând că acesta din urmă a folosit sume mari de bani în interes personal,
și că a falimentat firmele la care CCIR e acționar. Ca urmare, la începutul lunii
martie 2013, Vlasov a trecut la maziliri, el ” scăpând” , prin excluderea din sistem,
de cei ce i se împotriveau, printre care, evident, se află și președintele Camerei de
Comerț Vâlcea, Valentin Cismaru. Așa a început un adevărat război al declarațiilor,
bătăliile dându-se în mass-media, dar și în instanță. La o ultimă întâlnire cu presa
din Vâlcea, Cismaru a făcut o serie de acuzații incendiare la adresa lui Vlasov,
făcându-l derbedeu și susținând că joacă banii la ruletă. ” Ca să vă spun pe șileau,
președintele Camerei de Comerț a României este un derbedeu și este un om care joacă
mult la ruletă. Asta e viața, uneori nu șitii pe cine să promovezi și nu șitii
niciodată cine trebuie să ajungă în față. Sperăm că se va rezolva, de și nu facem
nimic în acest punct de vedere și nu facem nimic din punctul de vedere al Camerei. El
a trimis niște scrisori la prefect și la președintele Consiliului Județean Vâlcea prin
care spunea că suntem dizolvați, că nu mai putem să facem nimic. Din păcate, el nu
poate să facă nimic pentru că activitatea noastră nu a fost afectată cu nimic în

privința colaborării cu firmele din Vâlcea. Am fost dezafiliați, dar suntem
independenți și e mai bine așa ” „a declarat președintele Camerei de Comerț Vâlcea,
Valentin Cismaru. Vlasov a împrumutat bani de la cămătari pentru a-i cheltui la
jocurile de noroc În ultima perioadă, tot mai multe informații incredibile ies la
suprafață, informații care scot în evidență caracterul președintelui Camerei de Comerț
a României, Mihail Vlasov. Din câte se pare, acesta ar fi devenit clientul unor
clanuri de cămătari, de la care ar fi împrumutat sume imense de bani pe care i-a
cheltuit la jocurile de noroc. Dobânzile cerute de cămătari se ridicau la 10% pe zi,
însă Vlasov se pare că nu a avut nicio jenă să cheltuiască într-o singură seară peste
2 milioane de euro la ruletă. Ziariștii centrali au reu șit să și dovedească mania
pentru jocurile de noroc a președintelui Camerei de Comerț a României, redând
stenogramele unor convorbiri telefonice dintre cămătarul Gheorghe Stan, zis Bulgaru,
și un anume U.N., primul fiind informat că Vlasov ar fi ajuns în cazino și că ar avea
nevoie de bani. Â În schimb, președintele Camerei de Comerț a dat o singură dată o
declarație ziariștilor în legătură cu pasiunea sa pentru jocurile de noroc,
recunoscând că este un împătimit al cazinourilor. ” Am jucat și joc… Mă mai întâlnesc
uneori cu câțiva prieteni și jucăm poker englezesc sau american. Am câștigat odată, la
cazino, într-o oră, peste o sută de milioane de lei. E drept că am și pierdut apoi
câteva sute de milioane. Jocurile acestea țin de o anumită stare, de adrenalină. Îmi
aduc aminte că eram student, jucam poker și pierdeam bursa, banii pe care-i primeam de
acasă și mai și împrumutam și pierdeam totul. Mă trezeam astfel cu mâinile în buzunar
și, neavând bani să merg cu tramvaiul, mergeam pe jos sau făceam blatul. Dar o luam de
la capăt” – a mărturisit Vlasov. Vlasov este avocat de profesie, dar a avut
dintotdeauna legături strânse și cu politica, fiind un personaj extrem de influent.
Tatăl celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost ” dat în gât” de unul dintre
capii lumii interlope în timpul unor audieri la Parchet, interlopul demascând pasiunea
lui Vlasov pentru jocurile de noroc. CLAUDIA STANCIU

