
Numărul XXX, iulie 2020, Preț 30 lei  
U n  p r o i e c t  U N I V E R S U L  J U R I D I C

NEWSLEX 
CONTRIBUIE LA  

PROFESIONALIZAREA  
AVOCAțILOR  

ȘI A MEDIATORILOR

Mihaela Grigore & Dana Vilaia, 
Fondatori NewsLex

Dr. Cosmin Vasile,  
partener coordonator, 
Zamfirescu Racoți Vasile 
& Partners 
„Arbitrajul românesc  
va continua să se dezvolte 
calitativ și cantitativ”  
 
 
Case de avocatură și avocați 
premiați în cadrul Benchmark 
Litigation Europe Awards 2020





m decis să facem o fotografie ”la 
minut” a domeniului litigii & 
arbitraj întrun moment mai 
tulbure, întro stare de alertă care 

continuă, care neliniștește și toarnă plumb 
în pantofii de vară cu care mergem spre 
înainte. Neam zis că e interesant și util să 
înțelegem mai bine dinamica acestui 
domeniu, cine sunt liderii, ce se întâmplă în 
sânul firmelor specializate, cum se mișcă 
piața, ce urmează mai departe. 
Dacă ne propunem să cântărim cât a 
contat suspendarea activității instanțelor și 
judecarea exclusivă a urgențelor, e ușor să 
constatăm că în primele 6 luni ale anului 
2020 nu putem vorbi de o creștere pe 
acest segment. Chiar dacă asistența juridică 
și serviciile avocațiale au avut ”puseuri” și 
vârfuri de activitate în anumite zone, în 
domeniul litigiilor, din motive pur 
obiective, nu sa consemnat o creștere. În 
mod sigur însă, până la finele anului 
numărul de litigii va crește datorită 

repunerii pe rol a majorității cauzelor. 
Evident, creșterea va fi înrâurită de 
restanțele acumulate în perioada stării de 
urgență. În mod logic, toți cei care nau 
putut declanșa acțiuni judiciare în timpul 
starii de urgență sau leau declanșat cu 
puțin noroc înainte de lockdown și au 
rămas în nelucrare, au în lunile care 
urmează ocazia săși susțină cauza. 
 
Unii reputați avocați din domeniu cred că 
vor exista anumite fluxuri de cereri cu 
obiecte similar, precum încasarea datoriilor 
și penalităților de întârziere, suspendarea 
contractelor, rezoluțiunea contractelor din 
motivul impedimentelor justificative, litigii 
de muncă, litigii medicale și altele.  
 
Nu e foarte clar însă dacă arbitrajul  ca 
modalitate alternativă de soluționare a 
litigiilor patrimoniale (evaluabile în bani), 
născute din acte și fapte de comerț – este 
suficient cunoscut  în mediul de business, 
dacă este utilizat cu o frecvență decentă 
pentru rezolvarea diferendelor, dacă 
instituția în sine a arbitrajului comercial șia 
atins potențialul de valorificare și utilizare 
în practica afacerilor. 
 
Desigur că mai există mulți jucători din 
economia reală care nu știu prea bine că 
pot opta pentru o justiție privată, că 
arbitrajul comercial reprezintă o alternativă 
mai rapidă și mai ieftină decât înaintarea 
litigiului spre soluționare în fața unei 
instanțe de judecată.  
Conform art. 542 din Codul de Prcedură 
Civilă, “persoanele care au 
capacitate deplină de exercițiu pot conveni 
să soluționeze pe calea arbitrajului litigiile 
dintre ele”. Practic, prin arbitraj se poate 
soluționa orice tip de diferende sau 

dispute, cu excepția celor din competența 
exclusivă a instanțelor judecătorești 
stabilite expres prin acte normative (litigii 
penale și civile, litigii din aria stării civile, 
litigii de dezbatere succesorală, relații de 
familie etc.).  
Arbitrajul produce efecte obligatorii pentru 
părți, spre deosebire de mediere.    Litigiile 
sunt încredințate spre soluționare, potrivit 
convenției părților, unor arbitri aleși de 
părți, persoane cărora le revine sarcina de 
a judeca litigiul și de a pronunța o 
hotărâre, pe care părțile se obligă să o 
execute.  
 
La fel, avantajele arbitrajului comecial sunt 
încă prea puțin cunoscute. Nu mulți știu că 
litigiul este judecat de arbitri specializați, 
imparțiali și independenți, aleși de părți, 
care au deplină încredere în aceștia. Că 
dezbaterile litigiului sunt confidențiale, 
cheltuielile arbitrale sunt mai reduse decât 
cheltuielile de judecată ocazionate de 
soluționarea litigiului la o instanță de drept 
comun, simplitatea procedurii arbitrale 
permite o soluționare rapidă și definitivă a 
litigiului în maximum 6 luni, iar părțile pot 
apela la o procedură de conciliere 
facultativă, instrument prin care se pot 
armoniza interesele părților și evita litigiile 
comerciale, cu toate inconvenientele lor. 
Și mai puțini sunt aceia care știu că 
împotriva sentinței arbitrale nu se pot 
exercita căi de atac, cu excepția unei 
acțiuni în anulare vizând doar motive de 
nelegalitate și nu de netemeinicitate. 
Întro lume grăbită și care nu iartă, întro 
geografie relativă și necruțătoare din 
perspectivă politică, economică și sanitară, 
litigiile și arbitrajul reprezintă un 
”continent” care trebuie și merită a fi 
redescoperit ca loc de popas și izbăvire.   

A

de CRISTIAN PAVEL,  
redactor-șef

1IULIE 2020 EDIŢIA A XXX-A 
WWW.LEGALMAGAZIN.RO  LEGAL MAGAZIN 

EDITORIAL

Litigiile și arbitrajul, un ”continent” 
care merită a fi redescoperit 
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na dintre schimbările majore pe 
care le trăim astăzi și care are un 
impact semnificativ asupra 
mediului economic este 
reprezentată de revoluția digitală. 

Mediul economic și modelele de afaceri 
evoluează mult mai rapid sub impactul 
dezvoltării tehnologiei și al digitalizării, 
influențând relațiile comerciale și nevoia de 
a soluționa rapid litigiile, iar răspândirea 
modalităților și a formelor alternative de 
rezolvare a divergențelor dintre 
comercianți joacă un rol important în 
educarea juridică și economică a noilor 
generații de antreprenori.  

Totodată, schimbările rapide ale economiei 
determină și schimbări în modul de 
abordare a problemelor de către mediul de 
afaceri. În momentul de față, rețelele de 
internet conectează totul: date, clienți, 
afaceri. Or, cunoașterea domeniului digital 
a devenit o necesitate, iar acest lucru 
schimbă fundamental paradigma de 
business. 

Dacă înainte de această explozie digitală 
aveai timp să reacționezi, acum viteza de 
reacție trebuie să fie mult mai mare. 
Timpul de reacție este mult mai scurt, iar 
clienții doresc identificarea unor soluții 
rapide și viabile problemelor cu care se 
confruntă. Pentru aceasta, fiecare dintre 
noi va trebui să fie mult mai creativ, agil și 
adaptabil unui mediu în continuă 
schimbare. Diferența va fi făcută de cei 
care vor reacționa repede și se vor adapta 
noilor tehnologii, de cei care vor integra 
tehnologia informației în profesia lor de zi 
cu zi și se vor adapta modului de lucru într
un ecosistem inteligent.  

Or, întrun astfel de mediu în care clienții 
vor dori să își rezolve problemele lor 
juridice cât mai repede, consider că 
arbitrajul comercial este soluția. 

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional 
de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie 
a României (CA_CCIR) este cea mai veche 
instituţie de arbitraj comercial din 
România, având o activitate de peste 65 de 
ani. Este singura instituție organizatoare de 
arbitraj comercial permanent, stabilită prin 
lege în România și administrează atât 
arbitraje interne, cât și arbitraje 
internaționale. Dea lungul timpului, Curtea 
prin arbitrii pe care ia avut şi îi are şi prin 
calitatea hotărârilor arbitrale date, a reușit 
săși menţină o reputaţie foarte bună atât 
în România, cât și în străinătate.  

Activitatea Curții este puternic ancorată și 
în mediul internațional al arbitrajului având 
peste 60 de arbitri străini pe lista sa, ce 
provin din peste 20 de țări; are relații 
strânse cu Curțile de arbitraj naționale din 
țările vecine și cu celelalte Curți 
internaționale de arbitraj, iar arbitrii săi 
activează și în centre arbitrale puternice, 
precum Londra, Paris, Geneva, Viena, 
Stockholm, Beijing sau Hong Kong. 

Arbitrajul comercial rămâne o modalitate 
alternativă de soluționare a litigiilor 
comerciale și reprezintă o importantă 
ancoră pentru sectorul de afaceri, acesta 
având nevoie de soluționarea rapidă și 
eficientă a litigiilor care apar pe parcursul 
derulării contractelor pe care oamenii de 
business le încheie. El este utilizat cu 
precădere în țări dezvoltate economic care 
acceptă și aplică regulile economiei de piață.  

Arbitrajul comercial –  
în sprijinul mediului de afaceri 

U

PROF. UNIV. DR. ȘTEFAN DEACONU 
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Pe viitor, cred că dezvoltarea economică a 
unei țări este direct legată de modul în 
care reușește să aibă mecanisme eficiente 
de soluționare a conflictelor de orice 
natură pentru că relațiile comerciale sunt 
motorul economiei, iar arbitrajul este un 
excelent instrument care le poate ajuta să 
deblocheze situații de criză.  

De altfel, la nivelul Uniunii Europene, însăși 
Comisia Europeană, prin Directiva 2008/52 
privind medierea și prin Recomandarea 
334/2018, încurajează statele membre “… 
să faciliteze cetățenilor lor accesul la căile 
alternative de soluționare a litigiilor și 
promovarea soluționării pe cale amiabilă a 
acestora…”. 

În sprijinul acestei idei, CA_CCIR a luat 
decizia adaptării regulilor sale arbitrale la 
tendintele internaționale în domeniu și 
începând cu 1 ianuarie 2018 aplică noi 
reguli menite să determine mediul de 
afaceri să apeleze la arbitrajul comercial ca 
la o formă alternativă de rezolvare a 
litigiilor. Aceste reguli vin în sprijinul 
mediului de afaceri, sunt în acord cu cele 
mai bune practici europene și 
internaționale în materie și valorifică 

experiența semnificativă acumulată la 
nivel național și internațional în domeniul 
arbitrajului. Ele conțin dispoziții privind 
utilizarea de mijloace de comunicare la 
distanță, audio și video, pentru 
desfășurarea audierilor procedurale, 
atunci când prezența personală nu este 
esențială și utilizarea de mijloace 
electronice care permit comunicarea 
online între părți, tribunalul arbitral și 
secretariatul Curții. Acesta este și motivul 
pentru care, anul acesta spre exemplu, pe 
întreaga perioadă a decretării stării de 
urgență, neam desfășurat activitatea 
online, încurajând părțile să utilizeze 
mijloacele tehnice de comunicare (email; 
videoconferințe, teleconferințe) puse la 
dispoziția acestora în desfășurarea 
procedurilor arbitrale. 

Promovarea și consolidarea încrederii 
cetățenilor și a mediului de afaceri în 
arbitrajul comercial o facem și prin 
intermediul revistei noastre, Revista Română 
de Arbitraj, o revistă cu un format bilingv, 
român/englez, promovată în bazele de date 
internaționale și care tratează probleme de 
actualitate ale arbitrajului român şi străin, 
cuprinde studii, articole și comentarii în 
domeniul arbitrajului comercial, evidențiază 
tendințele practicii arbitrale interne și 
internaționale în diverse materii și prezintă 
cele mai importante evenimente de interes 
pentru specialiștii din domeniu. 

Ca Președinte al CA_CCIR încurajez 
utilizarea arbitrajului comercial, acesta 
contribuind activ la dezvoltarea mediului 
de afaceri și, implicit, a României.

Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu 
Este profesor la Facultatea de Drept a Universității din București; specialist în drept public; din anul 
2015 este Președinte al Curții de arbitraj comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie a României; este avocat în arbitraje desfășurate sub regulile UNCITRAL, ICSID și ICC; membru 
al listei de  arbitri a Curtii de arbitraj din Beijing (CIETAC); fost consilier prezidențial, șef al 
Departamentului Constituțional Legislativ din cadrul Administrației Prezidențiale (20052012) și fost 
Preşedinte al Comisiei de arbitraj și metode alternative de soluționare a disputelor (ADR) din cadrul 
Comitetului National ICC România (20162018). 
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Aveți o prezență constantă în 
topul practicienilor în arbitraj 
internațional Who’s Who Legal 
Arbitration, clasament ce 
cuprinde practicieni din 1.324 
de firme în 96 de jurisdicții. 
Cum a evoluat numărul și 
complexitatea dosarelor de 
arbitraj pe care le-ați 
coordonat în ultimii ani? 
 
De 1012 ani, firma noastră 
are constant un volum 
semnificativ de mandate în 
domeniul arbitrajului. 
Arbitrajele domestice au fost 
dintotdeauna numeroase. De 
circa 10 ani, domeniul 
construcțiilor generează de 
departe cel mai mare număr 
de arbitraje internaționale, 
atât în fața curților locale, cât 
și a celor internaționale (cu 
precădere ICC, dar și LCIA sau 
VIAC). În ultimii 5 ani au 
devenit semnificative ca 
pondere arbitrajele în 
domeniul energiei, fie că 

vorbim de contracte de 
concesiune, contracte de 
privatizare sau alte contracte 
între jucători din industria de 
petrol și gaze. În fine, avem un 
mandat în derulare întrun 
investment arbitration și 
lucrăm în faza de evaluare 
pentru două posibile 
investment claimuri.  
Primul semestru al anului 2020 
reprezintă un vârf al ultimilor 
ani ca grad de încărcare a 
echipei de arbitraj, cu un 
număr de peste 20 de 
mandate în derulare, arbitraje 
internaționale și domestice.   
 
Cum este organizat 
departamentul de Arbitraj 
comercial din cadrul 
Zamfirescu Racoți Vasile & 
Partners? 
 
Nu există un departament de 
arbitraj în sensul de echipă 
care să gestioneze exclusiv 
mandatele de arbitraj, 

separată formal de echipa de 
litigii. Există avocați de litigii 
care sunt specializați și în 
arbitraj, în portofoliul cărora 
se găsesc, deopotrivă, 
mandate de litigii și cele de 
arbitraje internaționale și 
domestice, după caz. Această 
specializare duală este cheia 
succesului echipei noastre de 
arbitraj pe o piață relativ mică, 
cum este România. 
Mai exact, există patru echipe 
care gestionează în mod 
curent arbitraje comerciale și 
care includ un număr de 14 
avocați. În funcție de toate 
detaliile relevante (regulile 
procedurale, limba procedurii, 
tipul de contract, problemele 
specifice care țin de industria 
sau sectorul de activitate 
respectiv, agenda și gradul de 
încărcare a fiecărei echipe), un 
arbitraj nou se alocă echipei 
care în secunda preluării 
mandatului îl va gestiona în 
mod optim. 

Cum apreciați nivelul  
de pregătire a comunității  
de arbitrii comerciali  
din România? 
 
Foarte bun. Sunt unul dintre 
cei care cred că cel mai bun 
profil pentru poziția de arbitru 
întro dispută guvernată de 
dreptul român o are, ca 
principiu, un arbitru român. 
Nu toată lumea împărtășește 
această credință, ceea ce 
conduce la numeroase situații 
în care părțile sau avocații 
acestora numesc arbitri străini 
pentru dispute guvernate de 
dreptul român. Desigur, 
ambele opțiuni pot fi perfect 
apte să răspundă nevoilor 
concrete întrun dosar. 
Revenind la întrebare, rigoarea 
obligă să facem totuși o 
distincție între arbitrul 
specializat în arbitraj domestic 
și cel specializat în arbitraj 
internațional. În niciun caz 
prima variantă nu o implică în 

Arbitrajul românesc va continua  
să se dezvolte calitativ și cantitativ
Interviu cu Dr. COSMIN VASILE, partener coordonator, Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Dr. Cosmin Vasile, partener coordonator în cadrul societății de avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP),  
este singurul avocat român listat în catalogul de referință al celor mai valoroși avocați de litigii la nivel mondial,  
”Who’s Who Legal Litigation”, lansat la sfârșitul lunii noiembrie 2019. Domnia sa este, de asemenea, o prezență constantă 
în topul practicienilor în arbitraj internațional ”Who’s Who Legal Arbitration”, clasament ce cuprinde practicieni, 
calificați drept cei mai buni avocați din lume în domeniul arbitrajului, recomandați pentru expertiza semnificativă  
în gestionarea disputelor internaționale complexe.  
Cosmin Vasile este coordonatorul Departamentului de Arbitraj al Zamfirescu Racoți Vasile & Partners, fiind implicat,  
în calitate de avocat și arbitru, în proceduri complexe de arbitraj internațional, ținute sub auspiciile ICC, LCIA, CAM, SCC, 
VIAC, UNCITRAL, ICSID și CICA. Este arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț  
și Industrie a României și membru în Colegiul Curții din cadrul aceleiași instituții.
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mod automat pe cea dea doua, 
astfel că oricine analizează 
posibilitățile la îndemână pentru a 
numi un arbitru trebuie să 
cunoască și să înțeleagă perfect 
tipul de arbitraj în care va fi 
implicat, precum și profilul și 
experiența relevantă a potențialului 
arbitru. 
Vestea bună este că, fie că ne 
referim la arbitrajele domestice, fie 
la cele internaționale, grupul de 
arbitri români este suficient de 
numeros, prin raportare la numărul 
total de arbitraje, încât să permită 
utilizatorului să aleagă dintre mai 
multe variante foarte bune. În fine, 
există un grup foarte numeros de 
arbitri tineri și foarte tineri, eligibili 
pentru ambele tipuri de arbitraj în 
discuție, care mă fac să afirm fără 
vreo umbră de îndoială că viitorul 
sună bine.  
 
Sunteți Arbitru al Curții de Arbitraj 
Comercial Internațional de pe lângă 
Camera de Comerț și Industrie a 
României și membru în Colegiul 
Curții din cadrul aceleiași instituții. 
Câte dosare de arbitraj s-au 
soluționat aici, în ultimii ani? Putem 
vorbi de o creștere constantă sau de 
anumite perioade de vârf în 
creșterea încrederii societăților 
comerciale în acest mod de 
soluționare a disputelor?  
 
Curtea de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă Camera 
de Comerț și Industrie a României 
(CCIR) este, fără îndoială, cea mai 
importantă instituție arbitrală 
pentru România, în condițiile în 
care a administrat și continuă să 
administreze cel mai mare număr 
de arbitraje domestice și 
internaționale, în comparație cu 
oricare altă curte locală sau 
internațională. 
O creștere semnificativă a 
volumului de dosare nu sa 
înregistrat în ultima vreme, însă 

aceasta este tendința generală, pe 
toate piețele. În schimb, există o 
creștere a numărului de dosare 
complexe și cu miză mare în cadrul 
volumului relativ constant de 
arbitraje gestionate de Curte, 
tendință foarte importantă pentru 
dezvoltarea Curții și a portofoliului 
acesteia de dosare. 
După o perioadă nefericită la 
capitolul imagine și încredere a 
utilizatorilor, începând cu anul 2015 
Curtea de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă CCIR a 
făcut eforturi susținute de a se 
repoziționa conform așteptărilor și 
nevoilor utilizatorilor săi. Revenirea 

la dreptul părții de a își numi 
necenzurat propriul arbitru, 
adoptarea noilor reguli arbitrale, în 
vigoare de la 1 ianuarie 2018, care 
oferă o configurație flexibilă și 
modernă a procedurii arbitrale, 
incluzând toate tendințele 
internaționale și noutățile în 
materie la acest moment, 
organizarea Bucharest Arbitration 
Days 2019, unul dintre cele mai 
semnificative evenimente în 
materie de arbitraj în Europa de 
Est, relansarea Revistei Române de 
Arbitraj, editată de Wolters Kluver, 
întrun parteneriat mai larg cu cea 
mai importantă editură la nivel 
mondial în materie de arbitraj 
internațional, reprezintă 
argumente incontestabile în acest 
sens. 
Nu am niciun dubiu, arbitrajul 
românesc în general va continua să 
se dezvolte calitativ și cantitativ, iar 
unul din motoarele care va susține 
această creștere va fi, ca și în 
trecut, Curtea de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă Camera 
de Comerț și Industrie a României. 
 
Ce fel de litigii se soluționează prin 
arbitraj: derivate din contracte de 
privatizare, contracte comerciale, 
contracte de închiriere, sume 
neachitate de debitor în baza 
facturilor, din domeniul mediului, 
din media, din proiecte de 
infrastructură? Ce alte domenii  
de drept au fost targhetate 
 prin arbitraj?  
 
Nu sunt în posesia unei statistici 
exacte, așa ceva există la nivelul 
curților de arbitraj. Ceea ce pot 
confirma însă, din propria 
experiență, este faptul că industria 
construcțiilor este liderul 
necontestabil în materie; de 
asemenea, energia, domeniul 
imobiliar, telecomunicațiile, 
privatizarea continuă să fie surse 
generatoare de arbitraje. 

În ultimii 5 ani  
au devenit 
semnificative  
ca pondere 
arbitrajele  
în domeniul 
energiei, fie  
că vorbim de 
contracte de 
concesiune, 
contracte de 
privatizare sau 
alte contracte 
între jucători  
din industria de 
petrol și gaze.
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Care este ponderea litigiilor 
soluționate prin arbitraj ad-hoc,  
în ultimii ani? Dar ponderea 
arbitrajelor soluționate  
prin echitate?  
 
Arbitrajele adhoc sunt rarisime, 
există și glume pe această temă 
între noi, în comunitatea 
practicienilor. În România arbitrajul 
adhoc este nesemnificativ ca 
realitate practică. Cu toate aceasta, 
din când în când, mai apare și câte 
un arbitraj adhoc, de obicei când 
părțile asistate de avocații calificați 
realizează că aceasta este cea mai 
bună/ieftină/la îndemână cale de a 
rezolva disputa în legătură cu care 
au încheiat o convenție atributivă 

de competență imperfectă, care 
mai mult încurcă decât ajută. Și 
atunci compromisul (în sens laic dar 
și în sensul juridic specific) poate fi 
un arbitraj adhoc. 
Nu am văzut în practică niciun caz 
de arbitraj românesc care să fi fost 
soluționat în echitate. Pare să fie 

un obstacol psihologic 
insurmontabil: nici când 

încheie convenția arbitrală, 
nici la momentul la care 

procedura arbitrală 
debutează, părțile nu par 

dispuse să agreeze 
incertitudinile care 
decurg din acordul 
pentru soluționarea 
în echitate a cauzei. 

 
Cât de des au fost 

promovate acțiuni în anulare 
de către partea nemulțumită 
/părțile nemulțumite de 
sentința arbitrală?  
 
Mult mai des decât este 
cazul. În condițiile în care 
taxa de timbru pentru 
acțiunea în anularea 
sentinței arbitrale este 

derizorie, părțile promovează 
acțiune în anulare în cvasi
totalitatea cazurilor. Dată fiind 
configurația legală a acțiunii în 
anulare (motive de legalitate strict și 
limitativ prevăzute de lege), 
acțiunea în anulare se dovedește de 
multe ori o himeră prin care partea 
nemulțumită evocă critici care nu 
sunt apte să ducă la desființarea 
sentinței arbitrale. Desigur, această 

realitate nu înlătură o alta, și anume 
calitatea sentințelor arbitrale. În 
această lumină este mai ușor de 
înțeles de ce numărul cazurilor de 
sentințe arbitrale desființate este 
foarte scăzut, în mod cert sub 5% 
din numărul celor atacate. 
 
Ați avut privilegiul să acordați 
asistență și reprezentare în litigii 
arbitrale aflate pe rolul Curților de 
Arbitraj din Londra, Viena,  
Stockholm etc. Prin ce se 
deosebește desfășurarea 
 unui arbitraj la București de unul 
derulat în străinătate? 
 
Jocul este același și regulile jocului 
sunt aceleași, indiferent de locul 
disputării. Spre deosebire de sport 
însă, locul arbitrajului atrage o lege 
procedurală aplicabilă și tot ce 
decurge din aceasta. Poate vi se va 
părea suprinzător, însă diferențele 
între un arbitraj internațional la 
Viena și unul la Paris (în sensul de 
loc al arbitrajului) nu sunt unele 
majore doar pentru că locul este 
situat în altă jurisdicție. Există zeci 
sau sute de alte elemente (de fapt, 
de drept, de drept internațional 
privat, care țin de mentalitate, 
naționalitate, cutume, bariere 
culturale sau ideologice, etc) care 
cristalizează configurația unică a 
oricărui arbitraj internațional. Și, 
întotdeauna, arbitrajul 
internațional este calea cea mai 
bună pe care o au părțile care 
ajung întro dispută ireconciliabilă 
să o rezolve întro manieră 
adecvată. 

Numărul 
cazurilor  
de sentințe 
arbitrale 
desființate este 
foarte scăzut, în 
mod cert sub 5% 
din numărul 
celor atacate.

Arbitrajul 
internațional 
este calea cea 
mai bună pe care 
o au părțile care 
ajung într-o 
dispută 
ireconciliabilă 
să o rezolve  
într-o manieră 
adecvată. 

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) este acreditată ca una dintre cele mai 
importante societăți de avocatură din România, oferind servicii de asistență juridică 
atât în sfera litigiilor și a arbitrajului, cât și în domeniul avocaturii de business,  
al insolvenței, al dreptului penal al afacerilor și al consultanței fiscale.  
ZRVP are o echipă de 65 de avocați, dintre care 13 asociați – CălinAndrei Zamfirescu, 
Ioana Racoți și Stan Tîrnoveanu – asociați fondatori, Cosmin Vasile (asociat 
coordonator), Anca Danilescu (asociat senior), Elena Iacob, Alina Tugearu,  
Monica Strîmbei, Cătălin Micu, Andrei Dumitrescu și Mihai Bajenaru (asociați),  
prof.dr. Valerian Cioclei și Robert Oancea (of counsel).
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Chambers & Partners este o 
companie britanică 
independentă de cercetare 
fondată în 1989, care operează 
în peste 200 de jurisdicții și care 
oferă clasamente detaliate și 
informații despre avocații de 
renume din lume. În decurs de 
30 de ani, reputația firmei a 
crescut și a devenit unanim 
recunoscută, impunând 
Chambers & Partners drept cea 
mai prestigioasă publicaţie 
juridică la nivel internațional.     
Un număr de 215 cercetători ai 
Chambers se străduiesc an de 
an să ofere o perspectivă unică 

asupra domeniilor complexe 
ale dreptului în diferite 
jurisdicții. Chambers realizează 
zeci de mii de interviuri pe an 
cu experți interni și experți 
terți, cum ar fi avocați și 
contabili, oferind informații 
detaliate despre furnizorii de 
servicii juridice din întreaga 
lume. 
Potrivit metodologiei Chambers 
& Partners, există linii de 
performanță (Band 1 up to 6), 
ierarhia văzând cele mai bune 
case de avocatură, cu 
maximum de performanță la 
nivelul Liniei 1 (Band 1). 

Linia 1 
Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen 
țuca Zbârcea & Asociații 
Zamfirescu Racoți Vasile & 
Partners 
 
Linia 2 
Dragne & Asociatii 
Mușat & Asociații 
Popovici Nițu Stoica & Asociații 
STOICA & Asociaţii 
 
Linia 3 
Bondoc si Asociatii  
Clifford Chance Badea 
Dentons 

DLA Piper Dinu SCA 
Schoenherr si Asociatii  
Suciu Popa 
 
Practicieni recunoscuți 
Biriș Goran 
MPR Partners | Maravela, 
Popescu & Asociații 
NICULEASA Law Firm 

Who’s who în soluționarea litigiilor 
pe 2020 în România
Chambers & Partners își propune să orienteze companiile pentru a lua decizii în cunoștință de cauză atunci  
când selectează entitățile cărora le solicită servicii juridice, economisind timp și resurse și minimizând riscurile. 
Pentru anul 2020, am selectat în cele de mai jos cele mai importante firme de avocatură din perspectiva  
Chambers & Partners și cei mai galonați practicieni în domeniul soluționării litigiilor din România. Anunțată inițial  
să aibă loc la Madrid în Spania, ceremonia de premiere s-a transformat într-un eveniment online, pe fondul restricțiilor  
și îngrijorărilor provocate de răspândirea pandemiei COVID-19. Data de 24 aprilie 2020 a fost una de referință  
și pentru unele case de avocatură de la noi.
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Sunteți avocat de business de 
peste 20 de ani, mediator din 
2007 dar în același timp și Life 
Coach (cu aviz de la Autoritatea 
Națională pentru Calificări), 
consilier vocațional și consilier 
de dezvoltare personală. 
Totodată, aveți un master în NLP 
(Neuro-linguistic 
programming). Având în vedere 
toate aceste calificări, cum s-a 
născut conceptul NewsLex?  
 
Fiind avocat de business de 
peste 20 de ani, dea lungul 
timpului am redactat 
numeroase opinii legale, due
diligenceuri și rapoarte în 
limba engleză pentru clienții 
mei. Ce naș fi dat să nu mai 
trebuiască să traduc diversele 
pasaje din legislație pe care le 
citam în aceste lucrări și doar 
să le copiez de undeva. Cu 
copy ‐ paste este mai simplu! 
Pentru un avocat este absolut 
enervant să trebuiască să  
se oprească din șirul logic al 
ideilor sale pentru a face 
muncă de traducere. Așa că, 
acest concept al unei biblioteci 
legislative în limba engleză 
care să cuprindă cele mai 
importante acte normative 
românești, sa născut dintro 
nevoie. Nevoia de ami 
economisi timpul, nervii și 
energia cu traducerile și a le 
canaliza spre ce este cel mai 

important pentru un avocat – 
fluxul coerent al ideilor sale. 
Iar apoi, partea de educație, 
de cursuri online pe care o 
oferim, a venit natural, din 
experiență. Dea lungul 
timpului am ghidat ceva 
avocați juniori în meseria lor și 
întotdeauna  am avut în minte 
educația pe care am avuto eu 
ca avocat junior. Una mult mai 
complexă decât se oferă acum 
juniorilor, chiar și în firmele 
mari. Pot să spun că am avut 
noroc, am crescut întro firmă 
românească mare de 
avocatură, unde am lucrat pe 
rând, câte puțin, cu fiecare 
dintre partenerii de top ai 
firmei de la momentul 
respectiv și care, în continuare 
sunt avocați de top în 
România. Fiecare dintre ei,  
ma învățat câte ceva, fără  
săși propună neapărat treaba 
asta. Aș zice mai degrabă că 
am furat câte ceva de la 
fiecare, astfel încât miam 
întregit bine pregătirea de la 
momentul respectiv.  
 
Dacă nu este confidențial,  
cu cine anume ați lucrat  
la începutul profesiei?  
 
Așa, de dragul amintirilor 
trecute, aș putea da câteva 
nume. Dar o să încep cu un 
disclamer: ceea ce voi spune 

este strict din memoria mea și 
reflectă doar cum am perceput 
eu lucrurile. Dacă ai mei colegi 
nu se regăsesc în descrierea 
mea, vă rog să le dați drept la 
replică…  Așadar eu miam 
început anii de avocatură la 
Mușat, unde am fost colegă și 
cu Florentin țuca și cu Gabriel 
Zbârcea, toți parteneri de 
succes în firma respectivă, la 
acel moment. De la Gheorghe 
Mușat sau maître cum îi mai 
spuneam noi, am învățat 
pragmatismul. țin minte că ne 
întreba: ”Ok… ok, am înțeles, 
doctrina zice ceva, legislația 
zice ceva, jurisprudența zice, 
dar ce zic eu clientului? Care 
este opinia ta? Ce îi spunem noi 
clientului să facă?” Am înțeles 
astfel, că toate cunoștințele 
teoretice pe care le ai sunt zero 
barat dacă nu reușești să tragi 
și o concluzie pragmatică 
pentru client. Dar nu orice 
concluzie, nu să dai o opinie în 
coadă de pește, ci să îl ajuți cu 
adevărat. Îmi amintesc că mai 
spunea: ”Clientului să nu îi spui 
că nu se poate, să îi spui ce are 
de făcut ca să se poată!”.  
De la Gabi Zbârcea am învățat 
logica, raționamentul speței – 
adică cum să gândesc o speță  
căci nu poți să găsești nicio 
soluție viabilă dacă nu știi să 
identifici logica speței. Gabi 
era un tip care știa Codul Civil 

pe dinafară și găsea soluții la 
orice, doar stând pe scaun în 
fața ta și raționând speța.  
Un tip extraordinar!   
De la țuca am învățat stilul 
elegant, uneori chiar 
bombastic de exprimare.  
Lui îi plăcea să epateze în 
lucrările sale, să se vadă 
erudiția de departe… 
Laș mai menționa și pe 
Dragoș Vilău care era obsedat 
pe vremea aceea de alinierea 
în pagină a lucrării, de câte 
virgule ai folosit, de câte spații 
ai introdus… Astfel că acum  
nu pot să citesc un document 
care nu este bine aranjat în 
pagină, pur și simplu nu mă uit 
la el, dacă e dezlânat.  
Așadar toate aceste lucruri, 
dar nu numai  căci am învățat 
extrem de multe și ulterior, 
practicând avocatura pe cont 
propriu și în special negocierea 
contractelor și relaționarea cu 
clientul  aș dori să le pot 
transmite mai departe 
colegilor mei mai tineri, 
avocaților juniori, cei de care 
nimeni nu mai are timp acum, 
căci avocații seniori se 
concentrează pe facturatul 
orar, nu pe explicații 
nelucrative pe termen scurt.  
Și nu dau cu piatra, e normal 
să se întâmple așa, întro 
epocă în care totul e pe 
repede înainte.   

NewsLex contribuie la profesionalizarea 
avocaților și a mediatorilor
Interviu cu DANA VILAIA, Managing Partner, NewsLex 
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Am citit și pe site că ați 
dezvoltat trei cursuri special 
construite pentru avocați  
dar și pentru mediatori.  
Cum sunt structurate, cât 
durează și pe ce se axează 
aceste cursuri?  
 
Cursurile pentru mediatori și 
avocați sunt online, că așa e 
moda acum. Glumesc, nu e 
vorba de modă, e vorba și de 
comoditate, pentru că le poți 
urmări oricând ai timp, fie că 
stai culcat în pat sau pe scaun 
la birou. Sunt structurate pe 
module, în funcție de 
tematică. Fiecare dintre 
cursuri are o serie de 
materiale fie video, fie audio, 
care au maximum 810 
minute fiecare, pentru a fi 
mai ușor de digerat și de 
reținut.  
Nu vorbesc aici și despre 
cursul de Engleză Juridică căci 
acolo nu este departamentul 
meu ci al partenerei mele, 
Mihaela și despre acesta 
trebuie să o întrebați pe ea, 
ce și cum.  
 
În instituțiile și companiile  
de stat și în companiile  
private lucrează peste  
5.000 de juriști. Ce cursuri  
se potrivesc acestora? 
Intenționați să dezvoltați și 
cursuri speciale pentru juriști? 
 
Cursul Maestru Avocat se 
adresează atât avocaților la 
început de drum dar și 
juriștilor. Fie că te numești 
avocat sau jurist, meseria este 
aceeași, aceleași acte 
redactezi, la aceleași instanțe 
te prezinți. Așadar atunci când 
dumneavoastră mă întrebați și 
eu mă refer la avocați, mă 
refer și la juriști, în aceeași 
măsură.

Haideți să vorbim puțin  
despre fiecare curs în parte.  
Spuneți-mi mai multe despre  
Maestrul Avocat. De ce  
se numește așa cursul? 
 
Se numește Maestrul Avocat 
pentru că deși nu își propune să 
înlocuiască un maestru în carne 
și oase și nici nu ar putea, căci 
avocatura se practică mai mult 
și se vorbește mai puțin, totuși, 
acest curs, așa cum lam gândit 
eu, joacă rolul unui maestru 
avocat virtual. Un maestru 
avocat care explică cum trebuie 
să gândești și să redactezi  
o opinie legală, un contract,  
o acțiune în instanță sau un  
duediligence. Acest curs aduce 
explicații clare, pe text, pentru 
că vorbim aplicat pe text, nu din 
amintiri și explică fiecare gen de 
document în parte (contract, 
acțiune în instanță, raport de 
duediligence, etc), fiecare 
secțiune, rolul acesteia și modul 
în care se integrează ea în 
documentul respectiv. Sunt 
lucruri foarte specifice, care 
pun baze sănătoase gândirii 
unui avocat/jurist aflat la 
începutul profesiei sale.  
Explicațiile sunt structurate  
de așa natură încât, la sfârșitul 
acestui curs, fiecare junior să 
priceapă cu ce se mănâncă 
avocatura la un standard mai 
înalt de exigență, astfel încât  
să aibă o viziune despre locul  
pe care poate să îl ocupe mai 
departe pe scena avocaturii  
din România.  
 
Cât de mult le lipsește 
încrederea în forțele proprii  
și viziunea pe termen lung 
tinerilor avocați/juriști  
din România? 
 
Nu știu dacă tinerilor 
avocați/juriști le lipsește 
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încrederea în forțele proprii. 
Părerea mea este că nu încrederea 
le lipsește, ci viziunea, o idee clară 
a ceea ce au de făcut și care este 
destinația finală către care se 
îndreaptă. Știind ce presupune 
avocatura încă de la început, 
înțelegând despre ce este vorba, 
pot să își dea seama ce li se 
potrivește pe mai departe, ce le 
place să facă și în ce domeniu pot 
deveni specialiști. Și le mai lipsește 
ceva   oportunitatea de a profesa. 
Sunt din ce în ce mai mulți 
absolvenți de drept care nu pot  
să își practice meseria, dar asta 
este o întreagă discuție și poate fi 
subiectul unui alt interviu, dar cu 
un alt partener de discuție.  
 
Despre Mediatorul Coach, ce ne 
puteți spune? Nu am mai auzit 
această denumire până acum, pare 
că îmbină două profesii într-una.  
 
Așa și este. Cursul destinat 
mediatorilor nu este cursul de 
acreditare ca și mediator la Consiliul 
de Mediere, pe care eu lam urmat 
demult, în 2007, ci este o continuare 
a pregătirii mediatorilor, dintro 
perspectivă revigorantă, din 
perspectiva unui coach. Așa cum ați 
menționat la început, sunt și coach 
acreditat de ANC și maestru NLP.  
În aceste două profesii am învățat 
multe despre modul de gândire 
uman și despre depășirea 
convingerilor limitative și folosirea 
resurselor pe care fiecare dintre noi 
le avem la îndemână pentru a obține 
rezultate concrete, favorabile nouă.  
Iar în mediere, care este rolul 
central al mediatorului? Rolul 
mediatorului este să ajute părțile, 
prin facilitarea procesului, să 
ajungă la un acord, la o înțelegere 
mutual benefică. Ori, cum poți face 
acest lucru întrun mod cât mai 
optim dacă nu știi câte ceva despre 
modul de gândire și despre cum 
poți să depășești convingerile 

limitative cu care clienții au intrat 
pe ușa ta, ca mediator? Clienții se 
găsesc în biroul mediatorului, 
tocmai pentru că nu au putut să 
depășească aceste bariere în 
comunicare și în convingeri pentru 
a putea ajunge la un acord și este 
rolul mediatorului să îi ajute să 
depășească aceste bariere.   
Așadar, îmi doresc să pot să aduc în 
conștiința colegilor mei mediatori, 
calitățile și abilitățile de care se 
folosește un coach pentru a aduce 
claritate în viața clientului său și ai 
potența resursele. În plus, am 
adaptat activității de mediere și 20 
de tehnici de NLP, astfel încât 
acestea să poată fi practicate și de 
mediator atunci când facilitează 
ajungerea la un acord în cadrul 
procesului de mediere.  
Încă o dată, este foarte important 
de subliniat că acest curs nu oferă 
nicio certificare cuiva care nu este 
mediator, ci se adresează 
mediatorilor deja certificați de 
Consiliul de Mediere, după ce au 
urmat cursurile diverselor școli de 
mediere. Mediatorul Coach este un 
curs care aduce excelența la nivelul 
înțelegerii mecanismelor fine de 
gândire și de comportament ale 
clienților de mediere și oferă 
perspective noi în abordarea 
acestora, lăsând la liberul arbitru al 
fiecărui mediator, adaptarea și 
folosirea în practică a acestora.  
 
Așadar pentru secțiunea de 
bibliotecă legislativă în limba 
engleză publicul țintă al NewsLex 
sunt avocații și juriștii din 
multinaționale iar pentru cursuri, 
avocații juniori și mediatorii.  
Ce avantaje deosebite oferă 
NewsLex acestor utilizatori? 
 
Așa cum ați punctat NewsLex are 
două secțiuni: una este Biblioteca 
Legislativă în Limba Engleză, iar 
cealaltă este partea de pregătire 
continuă. 

În primul rând aș dori să subliniez 
faptul că suntem unici pe piață. 
Aceste servicii sunt oferite,  
în prezent, doar de noi. Dar,  
chiar și dacă vor fi copiate de alții, 
cred că va fi drum lung până a se 
ajunge la ceea ce am realizat noi.  
Deși vorbim cu simplitate despre 
produsele noastre, nu este simplu 
deloc să gândești, să structurezi și 
să pui în operă ceea ce am făcut 
noi.  
Toți colegii mei avocați sau juriști 
care lucrează în multinaționale pot 
fi consumatori de NewsLex. Toți au 
nevoie la un moment dat de 
legislația în limba engleză, iar noi 
suntem aici pentru ei, atunci când 
vor avea nevoie de noi. Biblioteca 
Juridică în Engleză oferă colegilor 
mei, avocați și juriști posibilitatea 
de copy ‐ paste a informației de 
care au nevoie și cred că asta 
spune tot. Dar, pentru directorii de 
legal din multinaționale nu este 
chiar tot, căci Biblioteca Legislativă 
în Engleză le dă în plus posibilitatea 
de a se deroba de anumite 
întrebări ale colegilor lor din 
societățile mamă, care pot intra, la 
rândul lor, în programul NewsLex și 
accesa direct informația de care au 
nevoie, fără să îi mai sâcâie cu 
întrebări pe colegii din România. 
Eventual, după ce au parcurs 
informația, pot pune întrebări 
punctuale, acolo unde ceva nu este 
clar sau vor să construiască un 
argument.  
Avantajele cursurilor nu le mai 
reiterez, spun doar că Maestrul 
Avocat oferă un start extraordinar 
avocaților/juriștilor juniori și în 
același timp iau de pe capul 
avocaților seniori povara 
explicațiilor interminabile legate  
de principiile de bază în redactarea 
actelor juridice, lăsândule doar 
bucuria de a se uita și corecta niște 
documente cât de cât onorabile 
redactate de un astfel de junior care 
a urmat cursurile noastre online.  

Îmi doresc să pot 
să aduc în 
conștiința 
colegilor mei 
mediatori, 
calitățile și 
abilitățile de care 
se folosește un 
coach pentru a 
aduce claritate în 
viața clientului 
său și a-i potența 
resursele.

Cursul Maestrul 
Avocat aduce 
explicații clare, 
pe text, pentru că 
vorbim aplicat  
pe text, nu din 
amintiri și explică 
fiecare gen de 
document în 
parte (contract, 
acțiune în 
instanță, raport 
de due-diligence, 
etc), fiecare 
secțiune, rolul 
acesteia și modul 
în care se 
integrează ea  
în documentul 
respectiv.
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Iar Mediatorul Coach oferă o 
perspectivă nouă asupra modalității 
de abordare a clienților de mediere 
și întregește cultura unui mediator, 
prin includerea de noi abilități.  
Cât de simplu și benefic este asta 
pentru toată lumea?  
 
Pe partea de Bibliotecă Legislativă 
sunteți gazda a peste 200 dintre cele 
mai importante acte normative 
românești traduse în limba engleză. 
Cu ce traducători ați colaborat  
și cât a durat acest proces?  
 
O să răspund scurt. Ideea o am de 
peste trei ani de zile și de atunci 
lucrez la ea. Așa că am lucrat cu 
diverși traducători, ceea ce nu 
reprezintă cea mai bună soluție. 
Dar la începutul anului 2020 am 
cunoscuto pe Mihaela, care este 
un guru în materie de limbaj juridic 
în engleză, întrucât a terminat 
facultatea de drept în SUA. Și nu 
mă refer la orice facultate de drept 
ci una din top 3 și anume, Yale Law 
School. De atunci, ea este cea care 
se ocupă direct de Biblioteca 
Legislativă în Engleză, iar eu sunt 
extrem de mulțumită și fericită că 
am o parteneră ca ea. Dacă nu un 
absolvent de Yale, atunci cine?  
 
Înainte de a trece la doamna 
Mihaela Grigore, având în vedere că 
sunteți fondatorul acestui proiect,  
o să vă mai întreb cum pot intra 
doritorii în posesia produselor 
NewsLex și ce strategie de 
dezvoltare aveți în următorii ani? 
 
Nu e nimic complicat în a ajunge la 
produsele noastre. Pot fi 
achiziționate direct de pe site, prin 
plata cu cardul. Dar avem și un 
număr de telefon pe site și o 
adresă de email la care putem fi 
contactați și unde se poate aranja 
o discuție sau o întâlnire pentru 
discutarea unei colaborări.   
Iar strategia pe termen lung este la 

fel de simplă. Dorim să putem 
ajuta cât mai mulți colegi din 
branșă fie că este vorba despre 
colegii avocați, juriști sau 
mediatori. Noi considerăm că 
suntem un suport pentru ei și de 
aceea cu cât putem să ajutăm mai 
mulți colegi, cu atât ne vom simți 
mai bine. Misiunea noastră pe 
parte de legislație în engleză nu 
mai este de a fi noi în față, cei mai 
grozavi avocați, ci de a ne ajuta 
colegii să își facă treaba cât mai 
bine și de a le ușura cât de cât 
munca lor.  
Iar pe partea de cursuri, misiunea 
noastră este de a împărtăși cât mai 
mult din experiența noastră, astfel 
încât să contribuim și noi cât de 
puțin la ridicarea gradului de 
profe sio nalism în cele două 
profesii: avocatură și mediere. 
Ambele pro fesii sunt extraordinare 
și pot ajuta foarte mult clienții care 
au nevoie de aceste servicii, dacă 
sunt făcute cu cât mai multă 
dedicare și pricepere.  
Și eu și Mihaela suntem întrun 
moment al vieții noastre, când, 

după mai bine de 20 de ani de 
experiență fiecare, nu mai avem 
nimic de dovedit, nici nouă, nici 
publicului larg. Acum vrem să ne 
simțim cât mai bine posibil 
contribuind cât mai mult la binele 
colegilor noștri. Avocatura este o 
meserie extrem de bănoasă și de o 
concurență acerbă pentru a ajunge 
la acești bani limitați care există pe 
piață. Dar acum, în cazul nostru, nu 
mai este vorba doar despre noi 
înșine, de a ne servi strict 
interesele personale. Acum este 
vorba despre a ne servi interesele 
noastre, servind interesele altora. 
Este vorba despre a deveni cu 
adevărat utile pentru cât mai mulți 
colegi, iar asta ne aduce o 
satisfacție de o calitate superioară, 
căci nu mai este o satisfacție pur 
egoistă, limitată la a dovedi cât de 
grozave suntem noi și a face bani 
din asta, ci la a face bani din ai 
ajuta pe alții să facă cât mai mulți 
bani, la rândul lor. Nu mai suntem 
competiția, ci ajutăm competiția, 
“to the best of our knowledge and 
abilities”. Colegii înțeleg. 

Toți colegii mei 
avocați sau juriști 
care lucrează în 
multinaționale 
pot fi 
consumatori  
de NewsLex.  
Toți au nevoie  
la un moment dat 
de legislația în 
limba engleză, iar 
noi suntem aici 
pentru ei, atunci 
când vor avea 
nevoie de noi.
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Să începem cu o întrebare pe 
care sigur ați mai primit-o: 
absolvent al Școlii de Drept 
Yale, avocat pledant în una din 
firmele de avocatură de top din 
Manhattan, New York: cum v-ați 
decis să vă restabiliți în 
România și ce impact a avut 
această schimbare pe plan 
profesional? 
 
Este întradevăr o întrebare pe 
care o primeam des, mai ales 
în primii ani după ce am decis 
să mă întorc în România. Eu 
am plecat din țară în 1990, 
pentru că mama mea emigrase 
în timpul regimului comunist, 
deci am plecat pentru 
reîntregirea familiei, așa că 
întrun fel nu am avut de ales. 
Am făcut facultatea la New 
York University, unde am 
absolvit cu o diplomă în 
psihologie. Apoi am studiat 
dreptul la Yale Law School, o 
școală extraordinară, cotată 
între primele trei școli de profil 
din SUA, unde se acceptă 
foarte puțini studenți în 
fiecare an și întreaga 
experiență este bazată pe un 
dialog continuu între profesori 
și studenți. După absolvire, am 
practicat ca avocat pledant în 
doua firme de top din 
Manhattan – o dezvoltare 
profesională intensă, la un 

nivel extrem de sofisticat și 
cutting‐edge. În acest timp am 
învățat enorm, mam 
specializat în proprietate 
intelectuală și drept 
contractual și am practicat 
avocatura în ritmul galopant 
tipic New Yorkului, care este 
un oraș vibrant, plin de 
provocări, despre care chiar 
pot spune că are o 
personalitate aparte.  
Mam întors în România acum 
13 ani, mai întâi în vacanță, 
apoi miam prelungit șederea 
ca să petrec mai mult timp cu 
bunicul meu, care ma crescut, 
și ... între timp mam 
(re)îndrăgostit de țara mea, de 
București și mam hotărât că 
este momentul să fac o 
schimbare radicală, așa că mi
am dat demisia și am hotărât 
să încep un nou capitol în 
viață.  
Pentru mine, o schimbare din 
când în când pe plan 
profesional este esențială, este 
un prilej de autoevaluare, și 
de ce nu, de relaxare, și o 
oportunitate de a explora un 
teritoriu nou – o atitudine care 
poate e rezultatul educației 
din State, în care astfel de 
schimbări sunt văzute ca 
normale și chiar benefice. Mă 
bucur să văd că și generația 
nouă de avocați, tinerii în 

general privesc educația și 
profesia aleasă ca ceva mult 
mai fluid, ceea ce îi ajută să 
descopere mai ușor laturi 
personale și profesionale și să 
treacă peste bariere pe care 
poate noi odată leam fi văzut 
ca mult mai rigide sau chiar 
insurmontabile.  
Când am hotărât să mă întorc 
miam spus că, fiind cetățean 
american, pot să mă întorc 
oricând în State, ceea ce mia 
dat un anumit confort. Dar 
viața pe care miam construit
o aici, în București, are un 
ritm, o savoare, o satisfacție 
care mi se potrivesc. De la 
experiența pe care am avuto 
colaborând 13 ani cu NNDKP, 
la cursurile de Legal English pe 
care leam ținut cu avocații 
juniori și seniori, precum și cu 
managementul și echipele in
house în diverse companii 
multinaționale sau bănci, care 
au fost primite cu foarte mult 
entuziasm, la partea mai 
personală, cum ar fi 
festivalurile de teatru sau 
festivalul George Enescu, 
explorările montane, toate mi
au oferit o împlinire, o 
satisfacție și un echilibru între 
viața profesională și cea 
personală și miau confirmat 
încă o dată că am făcut 
alegerea corectă. 

Doamna Vilaia ne-a povestit 
despre serviciile NewsLex. 
Dumneavoastră ce ne spuneți 
despre ce oferă NewsLex și ce 
provocări întâmpinați? 
 
Pe lângă partea de logistică pe 
care trebuie să o asiguri, 
trebuie să demonstrezi acestei 
piețe sofisticate de avocatură, 
precum și mediului de 
business, utilitatea acestui 
serviciu precum și avantajele 
pe care produsele noastre le 
oferă. Eu sunt ferm convinsă 
că Biblioteca Legislativă în 
Engleză este un produs 
esențial pentru toți avocații și 
juriștii care lucrează cu clienți 
străini, în multinaționale sau în 
general cu documente în limba 
engleză – ceea ce în contextul 
globalizării ce caracterizează 
mediul curent de afaceri, este 
o parte inerentă a practicii 
avocaturii. Este un instrument 
foarte util, eficient, ușor de 
navigat, care salvează 
resursele ce ar fi dedicate 
traducerilor și asigură accesul 
la toate modificările legislative 
imediat ce acestea sunt 
implementate.  
În contextul actual, când din 
ce în ce mai multe businessuri 
se mută sau au o componentă 
semnificativă online, accesul la 
informație este esențial în 

Biblioteca Legislativă în Engleză este  
un produs esențial pentru toți avocații  
și juriștii care lucrează cu clienți străini 
Interviu cu MIHAELA GRIGORE, Partener, NewsLex 
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mediul juridic și de business. 
NewsLex este o resursă completă și 
eficientă care poate fi accesată 
oricând și de oriunde. Este un 
produs de mare valoare și de 
noutate în piață, care aduce o 
automatizare absolut necesară în 
zilele noastre, furnizând versiunea 
profesională, în limba engleză a 
legislației românești, disponibilă la 
apăsarea unei taste.  
Foarte important pentru noi este să 
subliniem calitatea traducerilor, 
care este excelentă, element 
esențial întrun astfel de produs. 
Deși Dana a folosit inițial 
traducători externi, de când mam 
alăturat proiectului am petrecut 
nenumărate ore revizuindule, 
asigurândumă că terminologia 
folosită este corectă și 

consecventă. 
Acum mă ocup personal de 
traducerea legilor noi și a 
modificărilor legislative. De 
asemenea, vom adăuga noi 
domenii în curând, lărgindune 
constant aria de acoperire. Este o 
munca solicitantă, continuă, dar 
care îmi place enorm – mă 
pasionează componenta lingvistică 
ce trebuie explorată în crearea unei 
traduceri. O traducere corectă 
înseamnă mult mai mult decât 
redarea unui text întro limbă țintă 
– înseamnă muncă de cercetare, 
atenție la nuanțe, interpretarea 
textului rămânând fidelă înțelesului 
original – bineînțeles că aici mă 
ajută foarte mult experiența de 
avocat în State, pentru că, până la 
urmă, în asta constă expertiza mea. 

Cum ați început colaborarea  
cu doamna Dana Vilaia? 
 
După cum va spus și ea, cred că 
neam întâlnit la momentul 
potrivit. Perfect, aș spune chiar. 
NewsLex a fost visul ei, pe care la 
urmărit cu tenacitatea și 
entuziasmul care acum știu că o 
caracterizează și care pe mine mă 
motivează extraordinar. Iar eu 
eram întrun moment în care 
simțeam nevoia de o schimbare, de 
a lucra pentru mine, de a aborda 
dintrun alt unghi cunoștințele 
dobândite dea lungul anilor de 
experiență în domeniul avocaturii. 
Voiam să îmi folosesc mai mult 
acest atuu, și anume experiența 
juridică obținută în State, cu tot ce 
implică acest lucru, inclusiv atenția 
și pasiunea pentru partea de 
lingvistică, de interpretare, de 
nuanțare în traduceri, expertiză în 
limba engleză, în general și în 
engleză juridică, în special.  
Nu pot spune că știam cum se va 
concretiza această nevoie, dar 
știam că vreau să țin cursuri mai 
complexe, să fac mai mult 
interpretariat simultan, care este 
foarte greu dar la care am un 
talent înnăscut și care îmi place 
extraordinar de mult ... și atunci 
am cunoscuto pe Dana, care 
atunci când neam întâlnit a 
recunoscut imediat valoarea pe 
care aș aduceo proiectului și mia 
propus parteneriatul aproape pe 
loc. Mia plăcut la prima  
întâlnire energia ei, felul ei de a fi 
dinamic, pozitiv. A muncit și 
muncește enorm la acest proiect, 
proiectul nostru acum, și se vede 
că îi place ceea ce face.  
Colaborăm foarte bine, totul a 
venit natural și organic, e clar că 
avem valori deontologice 
asemănătoare și știu că este foarte 
important pentru ea să fie întrun 
parteneriat în care să ne putem 
baza 100% una pe alta. 

În contextul 
actual, când  
din ce în ce  
mai multe  
business-uri se 
mută sau au o 
componentă 
semnificativă 
online, accesul  
la informație  
este esențial în 
mediul juridic  
și de business. 
NewsLex este o 
resursă completă 
și eficientă care 
poate fi accesată 
oricând și de 
oriunde.
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Cum arată o zi la birou? 
 
O zi normală de lucru începe în jur 
de ora 08,00, pentru că sunt o 
persoană foarte matinală. Mă scol 
devreme, alerg câțiva kilometri în 
parc, apoi îmi beau cafeaua, îmi 
revizuiesc taskurile pentru ziua 
respectivă și mă apuc de treabă.  
Deocamdată lucrez de acasă, 
natura jobului este astfel încât mi
am asigurat partea de logistică 
necesară, sunt în contact 
permanent cu Dana și am 
descoperit în timpul pandemiei că 
mă pot concentra foarte bine și de 
acasă, chiar îmi place mult această 
flexibilitate. Nu am o oră fixă la 
care termin, depinde de ce miam 
propus pentru ziua respectivă și ce 
altceva mai am de făcut, dar încerc 
să îmi setez în fiecare dimineață un 
goal (țel – n.r.), ca să mențin o 
anumită disciplină internă. În 
general închid computerul în jur de 
ora 18,00, dar sa mai întâmplat și 
să mă prindă noaptea revizuind 
documente sau să lucrez o parte 
din weekend, dar acesta este 
specificul NewsLex: trebuie să fim 
prompți cu toate updateurile.  
De când am început să practic 
avocatura în New York  a trebuit să 
mă obișnuiesc cu orele proverbial 
de lungi, nopțile nedormite, 
volumul mare de documente de 
revizuit, așa că uneori problema 
mea este să îmi impun să mă 
opresc și să îmi spun că voi 
continua a doua zi, mai ales când 
am un proiect, o traducere care îmi 
place sau care e o provocare. 
Recunosc că mai „pierd” și destul 
timp pe siteuri cu legislație 
europeană sau citind articole 
despre diverse aspecte ale 
dreptului civil. Având în vedere că 
eu am studiat dreptul comun, în 
sistemul AngloSaxon, mă 
fascinează diferențele și 
asemănările între acest sistem și 
cel de drept civil ce se aplică în 

România, așa că de multe ori încep 
prin a căuta corespondentul unui 
termen în dreptul comun și mă 
trezesc peste câteva ore citind încă 
un articol care e doar tangențial 
relevant căutării inițiale, dar 
fascinant pentru mine. Este una din 
activitățile mele favorite – să învăț, 
să aflu, să compar noțiuni din 
sisteme diferite de drept, să mă joc 
cu cuvintele, cu sensul lor ... 
această înclinație, pasiune a mea 
este de fapt și baza cursului de 
Legal English pe care lam ținut de 
nenumărate ori cu același succes în 
fața unor audiențe foarte diverse. 
Feedbackul pe care lam primit 
după fiecare curs mia confirmat că 
am structurat cursul pe gustul 
audienței – dinamic, interactiv, 
relaxat și intens în același timp. 
 
Dacă tot ați adus vorba, vă rog  
să îmi povestiți despre cursul  
de Legal English. 
 
E un curs excelent, îl recomand 
tuturor. Serios vorbind, e un curs 
pe care îl predau de mult timp cu 
mare plăcere la care am primit 
feedback foarte pozitiv și cereri 
pentru mai multe cursuri, mai 
multă informație, mai multe 
workshopuri. Elementul comun al 
facultăților de drept din SUA este 
cursul de Legal English, în care 
înveți să vorbești această limbă, 
zisă “legalese”, care este de fapt o 
“lingua franca” specifică avocaților 
și pe care cred eu că nu îți poți 
permite să nu o stăpânești la 
perfecție. Este un limbaj care nu îți 
vine natural și care are o 
arhitectură internă complexă  dar 
foarte clară de altfel, așa că odată 
ce o înveți, vorbești aceeași limbă 
cu colegii tăi de breaslă și cu 
judecătorii în fața cărora pledezi.  
În România acest tip de convenție 
cu privire la limbajul juridic nu este 
așa de pregnantă, de aceea stilul de 
exprimare diferă de la avocat la 

avocat, bazat pe experiența pe care 
o are. Dacă un astfel de limbaj 
variat e acceptabil în sistemul 
românesc, el nu este acceptabil în 
sistemul de drept comun, în 
engleză, care are acest limbaj 
comun despre care vorbesc și care 
este aproape obligatoriu.  
Știm cu toții că în comunicarea cu 
clienții sunt foarte importante atât 
folosirea termenilor corecți, cât și 
un stil adecvat comunicării 
internaționale, așa că în cursul de 
Legal English, care este foarte 
interactiv, învățăm împreună să ne 
perfecționăm limbajul contractual, 
să scriem memoranda și emailuri 
în engleză, să evităm capcanele 
limbii engleze, să ne adaptăm stilul 
la contextul și destinatarul 
relevant, totul prin exerciții 
practice prin care ne perfecționăm 
stilul personal în comunicarea 
juridică în limba engleză. 
 
Vă mulțumim frumos.

În cursul de Legal 
English, care este 
foarte interactiv, 
învățăm 
împreună să ne 
perfecționăm 
limbajul 
contractual,  
să scriem 
memoranda  
și email-uri în 
engleză, să 
evităm capcanele 
limbii engleze,  
să ne adaptăm 
stilul la contextul 
și destinatarul 
relevant, totul 
prin exerciții 
practice prin care 
ne perfecționăm 
stilul personal  
în comunicarea 
juridică în limba 
engleză.
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Cum ați trecut prin criza 
generată de pandemia Covid-
19? În ce mod ați fost afectați 
de greva magistraților de la 
începutul anului și apoi de 
închiderea instanțelor? 
 
Gestionarea problemelor 
generate de această pandemie 
pot afirma că a fost una dintre 
cele mai mari încercări pe care 
leam avut de la înființarea 
cabinetului. Neavând un 
precedent, a trebuit să găsesc 
soluții care să fie benefice atât 
pentru cabinet, cât și pentru 
colaboratorii mei. 
Însă, și această perioadă a 
avut aspectele sale pozitive. În 
primul rând, am avut 
posibilitatea de a rezolva toate 
problemele urgente pe care  
leau întâmpinat clienții 
cabinetului, cât și rezolvarea 
problemelor generate de 
această stare de urgență. 
În ceea ce privește greva 
magistraților și închiderea 
instanțelor, pot afirma că am 
fost afectați prin scăderea 
numărului de dosare, situație 
generată de lipsa încrederii 
oamenilor în sistemul 
judecătoresc. 
Cetățenii nu au mai vrut să 
apeleze la justiție, au ales să își 
amâne problemele juridice 
care nu se încadrau în 
categoria litigiilor urgente, și 
au ales să depună în instanță  

doar dosarele cu probleme 
urgente. 
Poate printre cele mai mari 
impedimente pe care leam 
întâlnit pe parcursul acestor 
luni  au fost situațiile în care 
hotărârile judecătorești au fost 
redactate întrun interval mare 
de timp iar justițiabilii nu au 
înțeles motivul pentru care se 
„întârzie” comunicarea 
hotărârii judecătorești și a 
motivării. 
 
Sunteți recunoscuți și apreciați 
pentru calitatea serviciilor. 
Cum este organizat Cabinetul 
Palade Bogdan? Care sunt 
ariile de expertiză forte?  
 
Din echipa mea fac parte doi 
avocați colaboratori. Ca 
modalitate de lucru în cadrul 
cabinetului apreciez că 
abordăm una dintre cele mai 
sigure metode, anume 
prezentarea prin intermediul 
emailului sau chiar personal 
de către client a actelor și a 
înscrisurilor necesare 
soluționării problemei. După 
analizarea cu atenție și 
obiectivism a înscrisurilor 
prezentate de client, ne axăm 
asupra situației de fapt și a 
încadrarii juridice. În funcție de 
aceste aspecte, ne focusăm 
spre analiza practicii instanței 
respective, apoi căutăm cauze 
similare cu situația juridică a 

clientului care au fost supuse 
soluționării la CEDO. 
Printre ariile de expertiză forte 
se numără malpraxisul 
medical, dreptul muncii, 
dreptul familiei, dreptul penal, 
contestațiile la executare, 
dreptul bancar. În ceea ce 
privește domeniul malpraxis 
pot spune că în experiența 
acumulată în aproape 11 ani 
de avocatură am observat că 
există erori medicale atât în 
clinicile medicale private, din 
partea medicilor și a 
asistentelor medicale, cât și în 
unitățile spitalicești de stat, iar 
dorința oamenilor de a apela 
la instanțe, consider că este un 
răspuns bun al acestora, 
nelăsând astfel de situații 
delicate să „scape” 
nepedepsite. 
În ultima perioadă, am 
remarcat că este în plină 
ascensiune numărul de cazuri 
care au ca obiect dreptul 
familiei, poate și din cauza 
crizei generate de pandemia 
cu COVID19. Am realizat un 
studiu de caz la sfârșitul stării 
de urgență și am observat că 
numărul cauzelor înregistrate 
pe rolul instanțelor 
judecătorești, care au ca 
obiect desfacerea căsătoriei, a 
crescut cu 3040% față de 
aceeași perioadă în anul 2019. 
Spre exemplu, în luna aprilie 
2020 numărul cauzelor 

înregistrate pe rolul 
instanțelor din București a 
ajuns la circa 70 de dosare. 
De asemenea, în perioada 
stării de urgență am semnalat 
și o creștere semnificativă a 
numărului de cauze în dreptul 
muncii. Și înainte de 
decretarea stării de urgență, 
cetățenii înțelegeau să își 
apere drepturile și interesele 
în raport cu angajatorii, după 
ridicarea stării de urgență 
foarte multe societăți au 
considerat că nu au suficiente 
disponibilități bănești și au 
hotărât să încalce în mod 
abuziv drepturile angajaților. 
Recomand ca persoanele care 
sunt puse întro situație 
abuzivă la locul de muncă să 
apeleze la un avocat 
specializat în dreptul muncii, 
care să le explice și să le 
comunice toate drepturile pe 
care acestea le au în 
raporturile cu angajatorii. 
Când vine vorba de domeniul 
dreptului penal sunt foarte 
multe aspecte care trebuie să 
fie nuanțate. În primul rand, o 
confuzie des întâlnită în rândul 
cetățenilor, persoanele 
vătămate, victimele au și ele 
drepturi în cadrul procesului 
penal. Deși, de cele mai multe 
ori, atunci când sunt 
evidențiate aspecte din 
domeniul dreptului penal, 
tendința este ca persoanele să 

Procedura administrării probelor  
de avocați trebuie aplicată mult mai des
Interviu cu BOGDAN PALADE, Avocat Titular, Cabinet Avocat Palade Bogdan
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se axeze pe drepturile și obligațiile 
suspectului sau inculpatului, nu 
trebuie să „uităm” de drepturile 
victimelor infracțiunilor. Spre 
exemplu, în cadrul unui accident 
rutier din care au rezultat mai 
multe victime, acestea au 
posibilitatea să se constituie parte 
civilă în cadrul procesului penal și 
pot solicita repararea prejudiciului 
material dar și a prejudiciului 
moral.  
 
Ce alte domenii / arii de expertiză 
intenționați să dezvoltați în 
următorii ani? 
 
În viitorul apropiat intenționez să 
mă specializez pe următoarele arii 
de practică: domeniul farmaceutic 
și domeniul fiscal. Aceste două arii 
de practică îmi permit o dezvoltare 
și amplificare a cunoștințelor 
juridice și practice legate spre 
exemplu de dreptul concurenței 
sau structurarea a numeroase 
tipuri de tranzacții corporative și 
financiare. 
 
Cum apreciați pregătirea 
judecătorilor care activează în 
instanțele din București și din țară, 
precum și volumul de încărcare  
a acestora cu dosare? 
 
Ca tendință generală, judecătorii 
care își desfășoară activitatea 
profesională în București pronunță 
soluții care se încadrează în litera 
legii, în schimb, atunci când ne 
referim la activitatea profesională a 
judecătorilor din provincie, din 
experiența pe care o dețin, pot 
afirma că soluțiile pronunțate de 
aceștia sunt mai „apropiate” de 
realitățile cotidiene ale oamenilor, 
aplicând legea atât în litera, cât și 
în spiritul ei. 
În ceea ce privește 
supraaglomerarea și volumul de 
încărcare al instanțelor 
judecătorești, pot afirma că există 

un volum mare de cauze, mai ales 
dacă ne focusăm atenția asupra 
instanțelor din București. De 
asemenea, trebuie subliniat faptul 
că sunt și judecătorii în provincie 
care nu se confruntă cu fenomenul  
supraaglomerării și a volumului 
mare de cauze. 
Consider că acest fenomen poate fi 
diminuat prin mai multe procedee 
reglementate legislativ, cum ar fi 
procedura administrării probelor de 
avocați. Deși există reglementată în 
prezent această modalitate de 
administrare a probelor, în Codul 
de procedură civilă, ea nu este 
aplicată sau nu este aplicată întro 
măsură în care să faciliteze 
rezolvarea mai multor probleme 
întâlnite.  
Chiar dacă este încă prezent în 
cadrul instanțelor fenomenul 
supraaglomerării, am observat că 
soluțiile aplicate pentru prevenirea 
răspândirii infecției cu SARSCoV2 
au „fundamentat” o schimbare care 
este de natură să reducă din 
problemele „administrative” 
întâlnite în instanțele din România.  

Instanțele sunt foarte ocupate  
cu dosarele având ca obiect 
contenciosul administrativ și fiscal. 
Cum vedeți interesul șefilor  
de instituții publice în a avea 
angajați care stăpânesc bine 
legislația și procedurile,  
pentru a preveni litigiile? 
 
Nu am văzut un interes în spațiul 
public în ceea ce privește această 
problemă. Nu am văzut discuții 
inițiate din partea șefilor de 
instituții publice în ceea ce privește 
necesitatea propunerii în 
Parlamentul României a unui 
proiect de lege care să rezolve 
aceste probleme. 
Cu toate că aceștia nu au atribuții 
în sensul inițierii unor astfel de 
proiecte, consider că ei ar trebui să 
fie primii care semnalează aceste 
necesități, fiind cei care „se lovesc” 
în practică de redactările nefericite 
ale textului legal și de posibilitatea 
ca acesta să fie interpretat întrun 
sens sau în altul. 
De asemenea, având în vedere 
faptul că șefii intituțiilor publice 
sunt persoanele direct interesate ca 
angajații să stăpânească legislația și 
procedurile pentru a preveni litigiile 
cu care instanțele sunt învestite, 
apreciez că dezbaterea în spațiul 
public a măsurilor și a soluțiilor pe 
care aceștia le propun ar fi de bun 
augur.  
 
Cum percepeți atitudinea  
clienților dumneavoastră față  
de perioada mare de timp în care  
se soluționează dosarele de către 
instanțele judecătorești? 
 
De fiecare dată, atunci când închei 
un contract de asistență juridică, le 
comunic și durata estimativă a 
procesului. De cele mai multe ori, 
având la bază experiența 
acumulată în cei 11 ani de 
avocatură, această estimare este 
corectă.  

Recomand ca 
persoanele care 
sunt puse într-o 
situație abuzivă 
la locul  
de muncă  
să apeleze  
la un avocat 
specializat în 
dreptul muncii, 
care să le 
explice și să le 
comunice toate 
drepturile pe 
care acestea le 
au în raporturile 
cu angajatorii.
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În momentul în care clientul 
apelează la un avocat, 
așteptările acestuia sunt ca 
problema juridică pe care o 
întâmpină să găsească o 
rezolvare întrun termen 
foarte scurt. Atunci când le 
comunic durata estimativă a 
soluționării dosarului, mulți 
clienți renunță la posibilitatea 
rezolvării problemei prin 
intermediul instanțelor de 
judecată, în timp ce restul 
clienților acceptă, de nevoie, 
condițiile sistemului judiciar 
românesc și termenele care se 
acordă în vederea soluționării 
litigiului.  
 
În ultimii ani au existat foarte 
multe procese între clienți și 
bănci, din cauza contractelor 
abuzive. Cine trebuie să se 
ocupe de educația financiară a 
românilor, pentru ca aceștia să 
nu mai semneze astfel  
de contracte? 
 
Întradevăr au fost și sunt în 
continuare foarte multe litigii 
cu clauze abuzive, și, de 
asemenea, am observat că 
oamenii de cele mai multe ori 
sunt presați de necesitatea 
sumelor de bani pentru 
achiziționarea imobilelor sau 
pentru cumpărarea altor 
bunuri și nu dau o foarte mare 
importanță clauzelor 
contractuale, acceptând 
„bunacredință” a 
profesioniștilor. 
Precizez că sunt specialiști în 
aceste domenii, avocați 
specializați pe legislația 
consumatorului, consultanți 
financiari care pot oferi 
consultanță juridică și 
financiară înainte ca oamenii 
să semneze contractele 
încheiate cu IFNuri sau bănci.  
În ceea ce privește 

profesioniștii, în speță banca 
sau IFNul, consider că ar 
trebui ori să susțină dezbateri 
având ca scop modificarea 
legislației în vigoare, ori să 
adopte anumite politici interne 
prin care să se prevadă 
interdicția de a încheia 
contractele de credit, 
indiferent de contractul de 
credit încheiat, ipotecar, nevoi 
personale etc., înainte ca 
viitorul debitor să facă dovada 
consultării unui specialist, ori 
avocat ori consultant financiar. 
Trebuie să subliniez că această 
măsură nu este favorabilă doar 
consumatorului ci și 
instituțiilor  bancare, prin 
această modalitate se poate 
preveni apariția atâtor 
contracte de credit 
neperformante. 
 
Prin ce se caracterizează stilul 
dumneavoastră de leadership? 
Cum vă motivați și stimulați 
echipa?  
 
Stilul meu de leardership se 
bazează, în primul rând, pe 
gândirea strategică, 
echilibrată, pentru că acest 
aspect îmi permite să analizez 
în mod obiectiv șansele de a 
avea cele mai bune rezultate, 
indiferent de situațiile pe care 
le întâmpinăm, atât eu, cât și 
echipa mea, în desfășurarea 
activității. 
De asemenea, consider că cel 
mai important atribut al unui 
lider este generat de 
modalitățile în care își 
stimulează și motivează echipa 
cu care colaborează. Apreciez 
că implicarea persoanelor care 
fac parte din echipa mea în 
luarea deciziilor cu privire la 
problemele juridice pe care le 
întâmpină clienții cabinetului 
reprezintă un prim stimulent. 

În această modalitate, colegii 
mei își împărtășesc ideile și 
părerile juridice, având practic 
o dezbatere asupra aspectelor 
esențiale din cauza respectivă.  
Astfel, colegii mei devin foarte 
motivați și satisfăcuți pe plan 
profesional, deoarece 
dobândesc sentimentul de 
control asupra propriei munci 
și pot observa mult mai ușor o 
evoluție a aptitudinilor lor. 
 
Care sunt calitățile pe care 
trebuie să le aibă un tânăr 
avocat pentru a putea intra în 
echipa dumneavoastră? 
 
Un avocat bun trebuie să se 
exprime clar în vorbire și în 
scris. La fel, un avocat trebuie 
să fie și un bun ascultător, 
indiferent dacă vorbim de 
interacțiunile cu clienții sau cu 
instanțele de judecată. În 
aceste condiții, calitățile pe 
care trebuie să le dețină un 
tânăr avocat pentru a colabora 
în cadrul echipei mele sunt 
următoarele: atenția la detalii, 
abilitatea de cercetare, lucrul 
în echipă, tenacitatea, abilități 
de comunicare, gândire 
analitică. 
 
Cât de mult a schimbat 
tehnologia modul de lucru al 
avocaților și comunicarea 
acestora cu autoritățile și 
clienții?  
 
În ultima perioadă, apreciez că 
în proporție de 70%80% din 
activitatea avocatului se poate 
desfășura în mediul online, fie 
că vorbim de comunicările 
avute cu clienții, fie cele cu 
autoritățile statului.  
În ceea ce privește 
comunicarea cu autoritățile 
statului, aceasta nu a fost 
foarte dezvoltată în mediul 

online, primind comunicările 
prin intermediul serviciilor 
poștale. Un aspect pozitiv pe 
care la avut starea de urgență 
în România generată de 
infecția cu COVID19, a fost 
implementarea comunicării 
între autorități și avocați prin 
intermediul serviciilor din 
mediul online, tendință care 
este în ascensiune și urmează 
să fie mult mai utilizată.  
 
Unde vă vedeți peste 5 ani, ca 
dimensiune a business-ului, 
anvergura clienților și 
poziționarea în piață? 
 
Peste 5 ani îmi doresc ca 
experiența  acumulată să o pot 
valorifica în interesul clienților 
mei. Ca dimensiune a 
businessului, pot spune că îmi 
doresc o diversificare a 
specializărilor în care activez, 
printre care pot menționa 
specializarea în domeniul 
farmaceutic și în domeniul 
fiscalității.  
Diversificarea ariilor de 
specializare și mărirea echipei 
cu avocați colaboratori bine 
pregătiți, cu siguranță vor 
genera o creștere 
semnificativă a clienților care 
întâmpină probleme juridice în 
aceste arii de practică.  
În ceea ce privește 
poziționarea pe piață, îmi 
doresc să fiu în topul 
profesioniștilor dreptului. 
 
În Baroul București activează 
acum (11.06.2020), 8.899 
avocați definitivi, 1.161 avocați 
stagiari și 104 avocați străini, 
care lucrează în 586 de 
societăți de avocatură și 6.047 
de cabinete individuale. Cum 
apreciați nivelul de competiție 
și cooperarea existente în 
rândul confraților din Capitală? 
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Unde există competiție consider că 
există atât profesionalism, cât și 
perfecționare. Nu mă feresc de 
competiție și nu mă intimidează 
numărul foarte mare de avocați 
care activează în prezent în cadrul 
Baroului București. Același număr 
mare de avocați care activau în 
cadrul Baroului București era și în 
perioada în care am susținut 
examenul de intrare în profesie, 
dar și pe parcursul desfășurării 
activității profesionale, astfel nu 
pot susține că acest aspect a 
reprezentant un impediment în 
exercitarea profesiei. 
În ceea ce privește cooperarea 
existentă între colegii avocați, pe 
parcursul celor 11 ani de 
experiență am observat că există 
un dialog normal, atât în fața 
instanțelor judecătorești, cât și în 
afara acestora, dialog care are la 
bază în primul rând aflarea 
adevărului în litigiul supus 
soluționării și pronunțarea unei 
hotărâri corecte și bazate pe 
aspecte conforme cu realitatea. 
Un alt aspect important din relația 
de cofraternitate este cel privitor 
la modalitățile de îmbunătățire a 
codurilor și a legislației naționale, 

prin dezbateri și împărtășirea 
problemelor întâmpinate în 
practică. În principal, aceste 
aspecte sunt discutate atât în 
cadrul organelor profesiei, cât și în 
cadrul grupurilor de avocați și în 
mass media. 
Apreciez că aceste dezbateri și 
discuții sunt foarte utile și foarte 
bune, dar implicarea avocaților 
pentru rezolvarea acestora nu este 
una foarte mare, fiind unul dintre 
aspectele negative din cadrul 
relațiilor de confrăție. 
 
Sunt foarte mulți avocați capabili, 
care ar putea intra în politică să 
reformeze instituțiile statului, însă 
au o serie de reticențe. Cum vedeți 
dumneavoastră lucrurile?  
 
Este adevărat că sunt foarte  mulți 
avocați capabili și care nu își expun 
punctul de vedere sau opiniile cu 
privire la problemele existente în 
sistemul judiciar românesc. 
Reticența sau neimplicarea 
acestora este cauzată, în principal,  
de „cercurile închise” ale partidelor 
politice existente, unde hotărârile 
privitoare la modificările legislative 
sau la măsurile care trebuie să fie 

adoptate pentru a rezolva 
problemele existente, se iau de un 
număr restrâns de persoane. Există 
situații nenumărate în care, din 
punct de vedere tehnic legislativ, 
ar trebui să se ia o anumită 
decizie, însă, din raționamente 
politice, se adoptă o altă decizie. 
 
Ce pasiuni aveți în afara profesiei? 
Cum vă relaxați după o săptămână 
intensă de lucru? 
 
Prima pasiune pe care o am încă 
din copilărie este lectura. Ultimul 
roman pe care lam citit este 
„Suflete Moarte” de Nikolai 
Vasilievici Gogol. 
O altă pasiune pe care o am este 
studierea psihologiei. Lectura în 
acest domeniu mă ajută să mă 
dezvolt atât în viața personală, cât 
și în experiența profesională. 
Astfel, calitățile pe care le 
dobândesc prin studierea 
psihologiei le aplic în rezolvarea 
dosarelor, influențând modalitatea 
de percepere a informațiilor, cât și 
în cadrul negocierilor.  
Un aspect important pe care lam 
observat pe parcusul celor 11 ani 
de experiență este că un avocat nu 
se poate baza doar pe cunoștințe 
teoretice acumulate în timpul 
facultății, ci acesta trebuie să aibă 
cunoștințe și din alte domenii, cum 
ar fi: tehnica auto atunci când sunt 
implicate autoturisme sau 
autovehicule; medicale atunci când 
are o cauză de malpraxis etc. 
Astfel, pasiunile mele sunt 
orientate spre cunoaștere, atât în 
domeniul juridic, cât și în alte 
domenii conexe. 
Nu în ultimul rând, timpul petrecut 
alături de membrii familiei este 
modalitatea prin care mă 
„deconectez” de activitățile zilnice 
din cadrul profesiei și, totodată, 
îmi dau puterea de a începe o 
nouă saptămână cu „bateriile 
încărcate”.

Îmi doresc o 
diversificare  
a specializărilor 
în care activez, 
printre care pot 
menționa 
specializarea  
în domeniul 
farmaceutic  
și în domeniul 
fiscalității. 
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Aveți o experiență în avocatură 
de 28 de ani, specializându-vă 
în Drept Comercial, Drept Civil, 
Contencios Administrativ, 
insolvență și reorganizare.  
Cât de importantă este 
încrederea, credibilitatea  
și notorietatea profesională  
pe care o transmite avocatul 
clienților săi? 
 
Cred că este esențială! În 
momentul în care un client are 
nevoie pentru prima dată de 
un avocat, mai exact de 
serviciile profesionale ale 
acestuia, notorietatea 
profesională a avocatului 
poate reprezenta un criteriu 
de alegere. 
Spun poate, pentru că am 
constatat, din ce în ce mai 
mult în ultimii ani, că acest 
criteriu nu este neapărat 
esențial. Unii clienți au ca 
primordiale alte criterii, iar cel 
care apare ca decisiv este 
costul onorariului avocatului. 
De altfel, presupun că e o 
regulă generală atunci când 
cineva are nevoie de serviciile 
unui profesionist, în sens larg: 
prețul serviciului, de cele mai 
multe ori, este proproțional cu 
calitatea acestuia. Aici se 
poate naște discuția acelor 
onorarii minimale 
reglementate, pe care Uniunea 
Națională a Barourilor din 
România a încercat să le 
adopte, inițiativă care sa lovit 
de o puternică opoziție în 
rândul avocaților membri ai 

acestei organizații 
profesionale. 
Ca de obicei, cel care suferă în 
primul rând în urma alegerii 
unui serviciu profesional 
ținând cont în primul rând și 
exlusiv de prețul serviciului, 
este chiar clientul. 
Consecințele pot fi chiar foarte 
grave pentru acel client, 
întrucât vorbim despre soluții 
ale instanțelor de judecată 
care influențează viața 
justițiabililor. 
Nu vreau să susțin că un 
onorariu avocațial mare 
reprezintă garanția succesului 
demersului pe care avocatul în 
cauză la făcut pentru clientul 
care la acceptat. Însă un 
onorariu mare pretins de un 
avocat, în general ar trebui să 
reflecte o experiență mai mare 
a acestuia, o echipă 
specializată care îl susține pe 
avocat în realizarea 
demersului procedural de 
apărare a clientului, și în cele 
din urmă o apărare prestată cu 
un grad mai mare de 
profesionalism. 
Încrederea mi se pare că este 
elementul esențial în legătura 
avocatclient. Fără încredere 
nu se poate face nimic durabil, 
nu se pot obține decât succese 
efemere. 
Amintesc aici o poveste care a 
cunoscut o oarecare 
notorietate națională. Astfel, în 
vara anului 2016, Guvernul a 
încercat să modifice legislația în 
sensul permiterii interceptării 

convorbirilor și a 
corespondenței dintre avocat și 
client. Îmi place să cred că 
datorită manifestării publice 
făcute de avocații din Baroul 
Cluj, manifestare cunoscută sub 
numele de “Marșul tăcerii”, 
întreaga presă a prezentat 
poziția noastră de opoziție față 
de o astfel de inițiativă de 
modificare a legii, fapt care a 
fost abandonat de Guvern. 
Am vrut să arăt prin cele de 
mai sus că încrederea absolut 
necesară între avocat și client 
putea fi serios afectată prin 
acea modificare a legii. Noi, 
avocații din Baroul Cluj, pot 
spune că neam luptat în 
forma protestului public 
pentru a păstra acea încredere 
esențială necesară până la 
urmă oricărui cetățean care 
poate să ajungă întro zi 
justițiabil.  
 
Cunoașteți bine profesia de 
avocat și activitatea confraților 
din Cluj. Ați fost Decan și sunteți 
în Consiliul Baroului Cluj. Ce ar 
putea face Baroul pentru ca 
avocații să fie mai respectați de 
către instituțiile statului? 
 
Ca Decan al Baroului Cluj am 
încercat să găsesc punctele de 
unire ale colegilor mei, întro 
profesie concurențială, gândind 
că un corp profesional unit 
poate avea o voce mai 
puternică și mai luată în seamă 
de toți partenerii profesionali. 
Deși mandatul meu a trecut 

mai repede decât am putut eu 
să realizez, cred că la finalul 
acestuia, în martie 2018, Baroul 
Cluj devenise o organizație 
profesională cu un cuvânt greu 
de spus în multe raporturi. 
Un răspuns posibil la ultima 
dumneavoastră întrebare ar 
putea fi dat enumerând 
acțiunile pe care Baroul Cluj  
lea derulat în perioada cât 
colegii mei avocați mau ales 
să le fiu Decan: o atmosferă de 
încredere a avocaților în 
Consiliul Baroului; o 
funcționare amabilă, corectă și 
promptă a aparatului 
administrativ al Baroului; o 
totală transparență 
decizională; o informare 
permanentă și rapidă a 
avocaților privind toate 
elementele profesionale care îi 
pot interesa, făcută simplu, 
prin anunțuri trimise fiecărui 
avocat în căsuța de email; o 
implicare determinată în 
proiectele locale derulate 
împreună cu autoritățile 
locale; educație juridică în 
școli; educație antidrog în 
școli; orientarea studenților de 
la drept pentru alegerea 
carierei juridice; organizarea 
de conferințe profesionale cu 
participarea colegială a 
judecătorilor, procurorilor și a 
profesorilor de la facultățile de 
drept; organizarea în fiecare 
final de an a Balului Palatului 
de Justiție, cu participarea 
tuturor profesiilor juridice; o 
relație bună și corectă cu 

Educația juridică ar trebui să fie materie 
obligatorie în programele școlare
Interviu cu MIRCEA POP, Avocat Titular, Cabinet Individual Avocat Mircea Pop
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presa; un protest față de 
intenția Guvernului de a 
schimba legislația în sensul 
interceptării convorbirilor 
avocatclient, soldat cu 
renunțarea la această intenție; 
un litigiu câștigat la CJUE care 
a sancționat organele fiscale și 
cele de asigurări sociale de 
sănătate în ce privește 
transferul de date personale; 
apărarea avocaților care au 
suferit abuzuri ale 
judecătorilor în exercitarea 
profesiei de avocat. 
Sunt convins că cele de mai 
sus reprezintă, cred eu, 
elemente care pot face ca 
Baroul să fie o organizație 
profesională respectată. 
 
Economia județului Cluj a 
cunoscut o dezvoltare 
substanțială în ultimii 15 ani, 
proces care a determinat și o 
creștere a numărului de dosare 
instrumentate în instanțele de 
judecată. Din ce sectoare 
economice provin cele mai 
multe dosare? 
 
Nu posed o astfel de statistică, 
pentru a da un răspuns cât mai 
aproape de dorința 
dumneavoastră. În schimb, din 
experiența și din observațiile 
mele cred că cele mai multe 
dosare provin din domeniul 
imobiliar, cu tot ce înseamnă 
el  urbanism, prestații 
tabulare, litigii între 
profesioniști, executări silite 
contestate. Este oarecum 
normal, având în vedere 
dezvoltarea imobiliară 
susținută și consistentă pe 
care a cunoscuto județul Cluj, 
și cu preponderență municipiul 
ClujNapoca. 
De asemenea, cred că o 
pondere însemnată o au 
dosarele de contencios: 

administrativ, fiscal, litigii de 
muncă și asigurări sociale. Știu 
că această secție a Tribunalului 
Cluj a cunoscut o încărcătură 
mai mare decât alte secții ale 
aceleiași instanțe.  
 
Cât de mult își cunosc românii 
drepturile? Cine ar trebui  
să se ocupe constant de 
creșterea nivelului de educație 
juridică în țara noastră?  
Cum se pot implica avocații în 
acest proces? 
 
Ca părere personală, în mare 
măsură românii doar au 
impresia că își cunosc 
drepturile. Aceasta deoarece 
cultura legăturii în mod 
constant cu un avocat nu 
există la noi. Astfel, românii 
află despre drepturilor lor din 
media, de pe Facebook și din 
poveștile avute cu prietenii. De 
exemplu, câți dintre viitorii 

soți cunosc faptul că Noul Cod 
Civil a introdus ca noutate 
absolută convenția 
matrimonială, instrument care, 
încheiat la moment potrivit, 
adică la cel al încheierii 
căsătoriei, poate salva în 
posibilul viitor nefericit al 
acelei căsnicii desfăcute prin 
divorț, mulți bani, nervi, 
energii risipite inutil de soții 
ajunși întro procedură de 
divorț și consecutiv de partaj 
al bunurilor comune?   
Educația juridică ar trebui să 
fie materie obligatorie în 
programele școlare. Așa fiind, 
Ministerul Educației și 
Învățământului ar trebui să fie 
cel care să impună ritmul. În 
schimb, așa după cum putem 
observa, acest minister, 
indiferent de către cine a fost 
condus, nu a reușit 
transformarea învățământului 
românesc în menirea sa 

fundamentală. Aș putea spune 
că dimpotrivă... 
România educată ar trebui să 
fie o activitate profundă și 
asumată de foarte mulți 
oameni care au astfel de 
atribuții, și nu să rămână un 
slogan electoral care dispare o 
dată cu beneficiarul acestuia. 
Nu cu mulți ani în urmă, 
Baroul Cluj a fost partener 
întrun proiect al 
Inspectoratului Școlar 
Județean Cluj care a avut 
tocmai acest scop, de educație 
juridică în școli. A fost un 
succes, datorat și avocaților 
din acest Barou, care pe 
întreaga durată a unui an 
școlar au mers în mod 
benevol, gratuit și dedicat la 
diverse școli din ClujNapoca și 
din județ, predând tinerilor ore 
de Educație juridică. Acest 
experiment a durat însă doar 
un an școlar. 
Cunosc și eforturile pe care un 
judecător cunoscut din Cluj, 
domnul Cristi Dănileț, le face 
de mai mulți ani pentru a 
promova această educație 
juridică în școli. Îi apreciez 
tenacitatea cu care susține, cu 
manuale tiparite, cu 
conferințe, cu zbatere 
personală, ideea că această 
educație ar trebui să fie 
materie de bază în școli. 
 
Cum percepeți pregătirea 
experților judiciari pe care-i  
au la dispoziție judecătorii  
din instanțele clujene? 
 
Ca orice corp profesional, 
experții judiciari nu relevă o 
constantă a unei posibile 
evaluări. Există experți care 
sunt prompți și rapizi în 
efectuarea expertizelor 
dispuse de către instanțe, 
după cum sunt și experți care 
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întârzie nepermis de mult 
procedural efectuarea acestora. 
Sunt unii experți care întârzie 
efectuarea expertizelor chiar și 
după ce sunt amendați de către 
instanțe pentru neefectuarea 
expertizelor. 
Din punct de vedere a corectitudinii 
întocmirii rapoartelor de expertiză, 
întâlnim și în acest caz mai multe 
situații. Astfel, unii experți nu 
cunosc sau nu respectă regulile 
procedurale de citare a părților 
pentru efectuarea expertizei, 
cauzând astfel prelungirea duratei 
de soluționare a litigiilor, fie prin 
refacerea citării, fie prin punerea 
instanței de judecată în situația de 
a numi un alt expert, prima 
expertiză fiind anulată strict pe 
motive de nelegală citare a părților. 
De asemenea, deși una din 
obligațiile expertului desemnat de 
către instanță este aceea de a 
studia dosarul cauzei, înainte de a 
proceda la efectuarea expertizei, în 
unele situații se constată că aceasta 
nu a fost respectată. Drept urmare, 
expertiza astfel întocmită este 
evident neconcludentă nici pentru 
instanță, nici pentru părțile 
procesului. 
Tot atât de adevărat este că există 
și experți care își cunosc profesia și 
o exercită cu promptitudine, 
profesionalism, claritate a 
constatărilor și a concluziilor, 
precum și cu, elementul esențial al 
unei expertize, cu imparțialitate. 
 
Cum apreciați nivelul de 
conștientizare/gradul de 
cunoaștere a managerilor români  
în privința regulilor și standardelor 
de compliance (conformarea  
cu normele legale)? 
 
Cu cât afacerea e mai mare, cu atât 
managerii sunt mai atenți la 
regulile jocului. Aici văd rolul 
esențial al unui avocat, care să 
sprijine oamenii de afaceri. Și în 

acest loc există aceeași regulă: cu 
cât afacerea e mai mare, mai 
complicată și mai complex 
derulată, cu atât și rolul avocaților 
este recunoscut și solicitat de acei 
manageri. 
 
Din 1999 sunteți și practician în 
insolvență, având propriul Cabinet 
din 2007. Este de așteptat ca 
numărul firmelor care apelează la 
procedura insolvenței să crească 
susținut, în următoarea perioadă. 
Împărtășiți această prognoză? În ce 
domenii credeți că vom avea mai 
multe insolvențe? 
 
Este o așteptare firească, având în 
vedere cum a fost gestionată la 
nivelul Guvernului întreaga 
perioadă începând din luna martie 
2020 din punct de vedere al 
securității economice. Există de 
asemenea multiple conexiuni și 
dependențe externe, care vor face 
dificilă reluarea activității 
economice. 
Legislația noastră prevede și o altă 
formă de protecție a debitorilor, și 
anume cea a concordatului 
preventiv. Diferența dintre 
concordat și insolvență, în perioada 
următoare, se va face în funcție de 
cât de bine sunt informați 
managerii unor activități care se 
află deja sau care vor intra în 
dificultăți de plată, și de avocații 
cărora aceștia le vor solicita 
sfaturile. 
Cele mai multe insolvențe cred că 
vor putea apărea în domeniul 
producției, al construcțiilor și al 
serviciilor. HORECA și întreg lanțul 
orizontal al acestei industrii sunt 
deja grav afectate. Un sezon turistic 
ratat, mă refer la vara acestui an, 
nu va face decât să ducă la 
închiderea a numeroase afaceri din 
acest domeniu, cu consecințe 
directe și asupra locurilor de muncă 
create și susținute de această 
industrie.  

Prin comparatie cu criza din 
perioada 2008-2010, în momentul 
de față firmele românești sunt mai 
îndatorate, înregistreaza un capital 
de lucru negativ, expuneri 
comerciale de două ori mai mari  
și au o capacitate de autofinanțare 
mult mai fragilă. Vă așteptați  
să mai intre în insolvență societăți 
mari? Ce sectoare economice  
sunt mai vulnerabile? 
 
Urmează un joc pe sârmă pentru 
societățile mari. Un management 
curajos, inventiv și dedicat cred că va 
putea salva o societate mare de la 
insolvență. Sunt multe elemente care 
vor influența drumul pe termen scurt 
și mediu al acestor societăți. Depinde 
de cei care conduc astfel de societăți, 
care trebuie să aplice în practică un 
management al situațiilor de criză, cu 
nos cut de ei, probabil, doar din cărți. 
 
Companiile românești sunt sub 
presiunea instituțiilor – ANAF, 
Consiliul Concurenței, Garda de 
Mediu, Inspecția Muncii, etc. Când 
vor înțelege funcționarii publici că 
ei trebuie să stimuleze mediul de 
afaceri, și nu să-l timoreze? 
 
Discuția referitoare la cele relevate în 
întrebare este puțin mai complexă. În 
primul rând apreciez că politicile 
practicate de către orice guvern ar 
trebui să fie clar exprimate în scopul 
stimulării acestui mediu de afaceri. 
Prin politici economice și fiscale clare 
și predictibile, prin norme suple și 
lipsite de posibilitatea de interpretare 
în aplicarea acestora. 
Mai apoi, e importantă educația oa 
me nilor care la un moment dat ajung 
să fie funcționari publici, edu cație de 
care povesteam mai devreme.  
Însă cel mai determinant element în 
această discuție îl reprezintă, cred eu, 
modul în care sunt selectați acești 
funcționari. La o astfel de selecție, 
avem un astfel de comportament al 
acestora. 

Legislația 
noastră prevede 
și o altă formă  
de protecție  
a debitorilor,  
și anume cea a 
concordatului 
preventiv. 

Românii  
află despre 
drepturilor  
lor din media,  
de pe Facebook 
și din poveștile 
avute cu 
prietenii.
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Sunteți avocat din anul 2009. 
Ce reprezintă pentru 
dumneavoastră profesia  
pe care o practicaţi şi care sunt 
valorile după care v-aţi ghidat 
mereu în exercitarea acesteia? 
 
Întradevăr, am promovat 
examenul pentru primirea în 
profesia de avocat stagiar, 
organizat de către Baroul 
Bihor, în anul 2008 şi după ce 
am depus jurământul de 
primire în profesie, am fost 
înscris în tabloul avocaţilor 
stagiari în 1 ianuarie 2009, iar 
până în prezent a fost o 
„călătorie” plăcută, plină de 
momente memorabile. 
Ce reprezintă pentru mine 
profesia de avocat? O 
întrebare pe cât de simplă pe 
atât de complexă. Îmi aduc 
aminte de cuvântul, de după 
slujba din această duminică, a 
domnului preot Mircea Ioniţă, 
de la Biserica Militară a 
Garnizoanei din Oradea 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” purtătorul de 
biruinţă, în care ne spunea – „ 
Dumnezeu a pus în fiecare din 
noi un dar, o vocaţie, un har, 
iar datoria noastră este de a 
ne folosi de acestea pentru a le 
înmulţi spre bunăstarea 
noastră şi a celor din jurul 
nostru”. 
Acesta cred că ar fi cel mai 
potrivit răspuns la întrebarea 
dumneavoastră, profesia de 
avocat reprezintă o vocaţie, o 

chemare şi în acelaşi timp şi o 
aplecare spre ceea ce este 
echitabil, spre justiţiabil, să îl 
înţelegi pe el ca şi persoană şi 
să îi înţelegi diversele 
probleme, fie că acestea ţin de 
patrimoniul său, ori de 
persoana acestuia, să îi oferi o 
soluţie legală, eficientă, care să 
îi protejeze drepturile şi 
interesele. 
În ceea ce priveşte ultima 
parte a întrebării 
dumneavoastră, valorile după 
care mam ghidat în 
exercitarea profesiei de avocat, 
sunt multe, însă extrem de 
important este pentru mine, 
empatia, până la o anumită 
limită care ţine de graniţele 
profesionismului, adică să ştii 
să te conectezi la nivel 
emoţional cu clientul tău. 
De asemenea o valoare 
importantă pentru mine, după 
care miam ghidat şi o să îmi 
ghidez mereu activitatea în 
cadrul profesiei, este echitatea, 
să faci totdeauna ceea ce este 
corect indiferent de 
consecinţele la care te expui. 
Aceasta este chintesenţa 
profesiei de avocat, nu 
totdeauna un avocat 
reprezintă în instanţă clienţi 
care sunt exemple de 
moralitate în cadrul societăţii, 
aceste cauze sunt cele care te 
expun opiniei publice. 
Atunci, în interiorul oricărui 
avocat se duce o luptă, între 
sentimentul de a finaliza rapid 

dosarul în lucru, cu riscul de a 
omite anumite aspecte care ar 
fi de importanţă majoră 
pentru client şi simţul de 
echitate, să adopţi strategiile 
legale corecte, care vor duce la 
protejarea intereselor şi 
drepturilor deţinute de către 
client.  
 
Cum este structurat  
Cabinetul dumneavoastră? 
Care au fost principalele 
provocări în ultimii ani? 
 
La început, ca şi oricare avocat, 
nu poţi şi nici nu ai 
posibilitatea de a alege 
clientela care îţi intră în cadrul 
cabinetului şi care ajungi să o 
reprezinţi în cadrul instanţelor 
de judecată, însă eu am avut 
beneficiul şi onoarea de a avea 
mentori, cu o bogată 
experienţă profesională în 
materie juridică, aici vorbesc 
depre doamna profesoară de 
Drept Civil (Contracte Civile şi 
Succesiuni), doamna Muţiu 
Maria Ileana, care ma sfătuit 
încă de pe băncile facultăţii să 
îmi îndrept atenţia spre o 
anumită ramură a dreptului, 
mai precis dreptul comercial. 
Am urmat aceste sfaturi şi încă 
de la începutul activităţii mele 
ca şi avocat, am ales această 
ramură a dreptului civil, cea 
care ţine de relaţiile între 
profesionişti, mult mai volatilă 
şi caracterizată prin celeritate 
maximă. 

Astfel, în prezent putem 
afirma faptul că activitatea în 
cadrul cabinetului, după 11 ani 
de avocatură sa canalizat spre 
aceste raporturi juridice între 
profesionişti, însă fără a neglija 
şi unele aspecte din dreptul 
civil şi dreptul execuţional civil 
care ţin mai mult de o pasiune 
a mea personală. 
Având în vedere aria de 
specializare, bineînţeles că aici 
mam întâlnit şi cu provocările 
cele mai grele din punct de 
vedere profesional, însă şi 
satisfacţiile au fost pe măsură. 
Astfel, de amintit Decizia cu 
numărul 7 din 2019 
pronunţată de către Completul 
pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
pornită ca urmare a sesizării 
formulate de către Curtea de 
Apel Oradea, în cadrul unui 
dosar din portofoliul 
cabinetului, prin care a fost 
deschisă calea judecăţii 
dosarelor în materia dării în 
plată pentru acei debitori a 
căror bunuri fuseseră vândute 
silit în faza de executare silită 
şi cărora majoritatea 
instanţelor de judecată le 
respingeau acţiunile ca fiind 
inadmisibile. 
A reprezentat o reală 
satisfacţie profesională să văd 
că Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a îmbrăţişat 
argumentele formulate şi că 
am reuşit să schimb practica 

Am reuşit să schimb practica judiciară  
pe importante centre jurisprudenţiale naţionale
Interviu cu FLORIAN CURPAȘ, Avocat Titular, Cabinet Individual Avocat Curpaș Florian Cristian
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judiciară pe importante centre 
jurisprudenţiale naţionale, care nu 
aveau aceeaşi opinie ca şi cea 
evidenţiată pentru clienţii 
cabinetului. 
 
Care sunt avantajele  
celor care apelează la serviciile 
dumneavoastră?  
 
Aş spune profesionalism 
desăvârşit. Un punct de vedere 
avizat, onest şi totdeauna 
îndreptat în interesul clientului. 
Prezentarea tuturor ipotezelor de 
lucru din punct de vedere 
legislativ, în aşa fel încât clientul 

când va face o alegere să fie în 
deplină cunoştinţă de cauză. 
 
Cu ce experți (notari, practieni în 
insolvență, executori judecătorești, 
traducători, evaluatori autorizați, 
consultanți fiscali etc.) colaborați? 
 
Cu privire la colaboratorii 
cabinetului, ţinem să evidenţiem 
faptul că în aceşti 11 ani de 
experienţă în materia avocaturii, 
am luat contact cu multe acte 
juridice întocmite de diverşi 
participanţi în cadrul actului de 
justiţie (notari, executori 
judecătoreşti, administratori 

judiciari, etc.) şi prin prisma acestei 
activităţi am realizat în acelaşi timp 
şi o selecţie, în vederea constituirii 
unui circuit de specialişti 
caracterizaţi prin profesionalism. 
Astfel, în materia activităţilor 
specific notariale, colaborăm doar 
cu Biroul Notarului Public al 
Preşedintelui Camerei Notarilor 
Publici Oradea, doamna Baba 
Marinela Florica Camelia, în 
materia activităţilor specifice 
executării silite colaborăm doar cu 
Biroul Executorului Judecătoresc al 
Preşedintelui Camerei Executorilor 
Judecătoreşti de pe lângă Curtea 
de Apel Oradea, doamna 
Ardeleanu Anamaria Bianca, iar în 
materia activităţilor care ţin de 
insolvenţă colaborăm exclusiv cu 
domnii de la RAVA Casa de 
Insolvenţă SPRL. 
 
Oradea este un model de dezvoltare 
economică pentru celelalte orașe 
mari ale țării. Cum a influențat 
creșterea economică a regiunii 
piața de avocatură din Bihor? 
 
Este adevărat, în ultima perioadă 
au apărut tot mai mult pe canalele 
media atât audiovizuală, cât şi 
scrisă, ştirile laudative şi meritate la 
felul în care Oradea sa dezvoltat. 
Această dezvoltare sa realizat ca 
urmare a unui management 
eficient, vizionar, proactiv şi care a 
avut în centru cetăţeanul, cumulat 
cu  o atragere a resurselor 
financiare provenite din fondurile 
europene, care a făcut ca Oradea 
să fie invidiată la nivel naţional. 
Aceste politici bine gândite au dus 
la atragerea de mulţi investitori, 
care au văzut în acest management 
eficient o dovadă a 
profesionalismului şi o garanţie a 
dezvoltării acestora, fapt care a 
produs o infuzie de capital 
consistentă, iar odată cu aceasta au 
apărut şi diverse diferende de 
natură juridică, care de cele mai 

Un avocat poate 
să fie cheia 
succesului în 
organigrama 
unei companii, 
acesta putând  
să pună în 
aplicare diverse 
proceduri de 
lucru în cadrul 
angajaţilor care 
vor duce la o 
atitudine mai 
degrabă 
preventivă,  
decât reactivă.
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multe ori au necesitat punctul de 
vedere avizat al unui avocat 
specializat. 
Aşadar am putea concluziona faptul 
că ori de câte ori comunitatea 
locală se dezvoltă, piaţa avocaturii 
nu are decât de câştigat. 
 
Cum percepeți pregătirea 
judecătorilor și volumul de 
încărcare a acestora cu dosare? 
 
Este o problemă de maxim interes 
a sistemului judiciar naţional şi nu 
doar al acestuia, oricare sistem 
judiciar îşi doreşte judecători cât 
mai bine pregătiţi şi putem să 
observăm faptul că se fac eforturi 
considerabile, la nivel naţional, 
pentru pregătirea profesională cât 
mai bună a acestora. 
Aceste eforturi au dat rezultate, 
este adevărat că nu totdeauna 
soluţiile pronunţate sunt în 

asentimentul participanţilor la actul 
de justiţie, însă aceasta nu 
înseamnă că ar exista o deficienţă 
de pregătire profesională a 
judecătorului, partea nemulţumită 
are deschisă calea de atac 
procedurală. 
Cu privire la volumul de muncă, 
acesta este unul nefiresc de mare şi 
în mare parte se datorează şi nouă 
ca şi avocaţi, atât timp cât avem 
reglementată procedura de 
administrare a probelor prin 
intermediul avocaţilor şi a 
consilierilor juridici (art. 366 – art. 
388 Cod proc. civ.), nu avem niciun 
fel de scuză că ne pierdem timpul 
în sălile de judecată şi în mod direct 
aglomerăm rolul instanţelor, 
judecătorul fiind nevoit să analizeze 
lucruri care intră întro zonă banală 
a dreptului şi nu are timpul necesar 
pentru a se apleca asupra unor 
chestiuni complexe. 

Cum vedeți evoluția pieței litigiilor 
în următorii ani? 
 
În continuă creştere, chiar dacă 
am trecut printro perioadă de 
lockdown general, acest lucru nu 
cred că va afecta activitatea unui 
avocat, tot timpul este nevoie de 
consultanţă juridică, iar în caz de 
divergenţe, este nevoie de 
reprezentare juridică în faţa 
instanţelor de judecată. 
Această perioadă nu a făcut decât 
să ne oblige să intrăm întro 
normalitate firească adaptată 
vremurilor în care trăim, adică nu 
ne putem plânge de faptul că 
litigiile sunt programate pe 
interval de ore (fapt care a 
determinat mai mult timp pentru 
pregătirea cauzelor), de faptul că 
termenele de judecată au fost mai 
lungi (fapt care a determinat o 
analiză mai profundă din partea 
judecătorului) şi nu în ultimul rând 
de faptul că am descoperit 
modalitatea de comunicare a 
actelor procedurale prin 
intermediul poştei electronice. 
 
Companiile și instituțiile românești 
trebuie să-și educe angajații, prin 
programe de integritate în afaceri, 
coduri interne de conduită și etica 
muncii etc. Cât de importante sunt 
acțiunile de prevenție, în privința 
reducerii numărului de litigii și a 
degrevării instanțelor? 
 
Chiar dacă va exista o stagnare a 
numărului de cauze noi care vor fi 
înregistrate pe rolul instanţelor de 
judecată, un avocat poate să fie 
cheia succesului în organigrama 
unei companii, acesta putând să 
pună în aplicare diverse proceduri 
de lucru în cadrul angajaţilor care 
vor duce la o atitudine mai degrabă 
preventivă, decât reactivă, iar 
aceasta ar putea să fie cheia 
succesului pentru companii în 
această perioadă.

Această 
dezvoltare  
s-a realizat ca 
urmare a unui 
management 
eficient, vizionar, 
proactiv şi care  
a avut în centru 
cetăţeanul, 
cumulat cu  
o atragere a 
resurselor 
financiare 
provenite  
din fondurile 
europene, care a 
făcut ca Oradea 
să fie invidiată la 
nivel naţional.
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Ce reprezintă pentru 
dumneavoastră profesia pe 
care o practicaţi şi care sunt 
valorile după care v-aţi ghidat 
în exercitarea acesteia? 
 
Profesia de avocat reprezintă 
pentru mine profesia ideală 
pentru sufletele libere și 
independente.  Avocatul, prin 
natura activității sale, 
reprezintă una din cele mai 
importante instituții de 
apărare a drepturilor 
persoanei, un partener al 
Justiției întrun stat de drept. 
În ceea ce privește valorile, în 
primul rând trebuie menționat 
că valorile după care mă 
ghidez în profesie sunt aceleași 
cu valorile după care îmi 
ghidez viața și anume: 
sinceritate și corectitudine. 
Consider că este necesar, dacă 
nu chiar obligatoriu, să ai o 
relație sinceră, directă și 
corectă cu clientul. 
 
Care au fost tipurile de litigii 
cel mai des întâlnite, în ultimii 
ani, de echipa de avocați din 
cadrul Cozma, Stoica și 
Asociații? 
 
În cadrul societății suntem 
specializați pe litigii civile: litigii 
între profesioniști, litigii de 
muncă și litigii specializate pe 
drept fiscal.  
Procesele iniţiate de privaţi 

contra autorităţilor publice vor 
continua să fie cel mai 
spectaculos segment, dar şi 
alte tipuri de dosare dau 
semnalele unor creşteri 
importante. Aici pot preciza că 

am observat o tendință de 
creștere constantă a litigiilor 
de muncă.  
De asemenea, o proporție 
însemnată a litigiilor o 
reprezintă litigiile între 

profesioniști. 
De un an neam extins aria de 
litigiilor prin cooptarea în 
cadrul societății a unui 
colaborator specializat pe 
drept penal. 

Informatizarea instanțelor de judecată 
ar reprezenta o revoluție în domeniul juridic
Interviu cu EDUARD CĂțOIU, Avocat Coordonator, Cozma, Stoica și Asociații
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Care credeți că sunt motivele  
pentru care procesele durează  
așa de mult și instanța ajunge la o 
concluzie finală după foarte multe 
termene de judecată? 
 
Mă bucur că ați deschis acest 
subiect. Trebuie să precizez că cel 
mai mult are de suferit clientul și 
este foarte greu săl faci să 
înțeleagă de ce lucrurile se 
desfășoară în acest ritm lent. 
Aici cred că putem discuta despre 
un cumul de factori. În principal 
numărul însemnat al litigiilor aflate 
pe rolul instanțelor de judecată 
cauzează o prelungire a etapei 
administrative, în litigiile civile. 
Apoi putem discuta despre lipsa 
unei infrastructuri informatice 
performante, procedura de citare 
este una greoaie, termenele de 
judecată sunt foarte lungi. 
Cred că toți colegii mei au avut 
măcar o dată senzația că de la 
momentul introducerii unei cereri 
de chemare în judecată și până la 
primul termen de judecată sa 
scurs o perioadă mult prea mare de 
timp, depășind de cele mai multe 
ori un termen rezonabil.  
 
Cât de mult ar contribui  
la celeritatea proceselor 
informatizarea instanțelor  
de judecată? 
 
Este mai mult decât evident faptul 
că trebuie făcută o schimbare, o 
adaptare a sistemului judiciar la 
noile tendințe ale societății unde 
timpul este cea mai de preț resursă. 
Cu siguranță informatizarea 
instanțelor de judecată ar 
reprezenta o revoluție în domeniul 
juridic. Posibilitatea de a avea acces 
informatic la dosar, de a formula 
cereri și de a efectua procedurile 
de citare prin modalități 
informatice ar comprima foarte 
mult perioada de judecată a unui 
litigiu. 

Din punctul meu de vedere, 
consider că ar fi utilă și posibilitatea 
comunicării actelor de procedură 
sub semnătura electronică.  
Perioada anterioră, cu pandemia, 
nea demonstrat tuturor că se 
poate face trecerea către un sistem 
informatizat, acest lucru fiind chiar 
oportun tuturor părților implicate 
în actul de justiție. 
 
Cum apreciați condițiile existente  
în penitenciarele din România? 
 
Pot spune că nu sunt tocmai în 
măsură să ofer o perspectivă reală 
a sistemului penitenciarelor din 

România, având în vedere faptul că 
ultima dată când am fost întrun 
penitenciar era în anul 2010.  
Pot spune că nici atunci condițiile 
nu erau fericite, exista o 
supraaglomerare a penitenciarelor 
iar igiena era una precară. 
Având în vedere condamnările 
constante pe care le suferă 
România la CEDO pe acest aspect 
cred că sistemul penitenciarelor nu 
a suferit o schimbare în bine.  
 
Piața serviciilor juridice trece 
prin transformări radicale 
datorate reglementărilor  
tot mai complexe, riscului  
crescut în arii multiple, evoluției 
economiei digitale și  presiunii 
continue privind reducerea 
costurilor. Cum vedeți evoluția 
pieței avocaturii în România,  
în acest context? 
 
Este clar că profesia de avocat este 
o profesie în care trebuie să te 
reinventezi constant. Din punctul 
meu de vedere, un avocat nuși 
permite să nu țină pasul cu 
tendințele societății.  
Cerințele și nevoile clienților sunt 
din ce în ce mai variate și pentru 
rezolvarea lor trebuie, de cele mai 
multe ori, să se lucreze în echipă 
împreună cu alți specialiști din alte 
domenii  (experți judiciari, 
interpreți, etc). 
Piața avocaturii din România a fost 
și este întro constantă schimbare, 
în funcție de nevoile și cerințele 
societății. 
Trebuie să reușim să înțelegem 
foarte bine cerințele și nevoile 
clienților. În situația 
profesioniștilor ( societăților ) 
consider că este necesar să 
cunoaștem tipologia activității 
economice pe care un client o 
desfășoară și astfel să putem veni 
în întâmpinarea nevoilor acestuia 
cu soluții optime, personalizate și 
adaptate pentru activitatea lor.

Procesele iniţiate 
de privaţi contra 
autorităţilor 
publice vor 
continua  
să fie cel mai 
spectaculos 
segment, dar  
şi alte tipuri  
de dosare dau 
semnalele  
unor creşteri 
importante.
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După însuşirile raporturilor juridice a căror valorificare se urmăreşte, 
Iitigiile pot fi civile, de muncă, penale, administrative etc. 
De aceea, am urmărit cu atenție cum a decurs în instanțe anul 
2019 din perspectiva Consiliului Superior al Magistraturii. Față de 
anul anterior, volumul de activitate din sistem a avut variații 
marginale, numărul de cauze la nivelul curților de apel, 
tribunalelor și judecătoriilor rămânând întrun oarecare palier. 
Concluzia: litigiile au continuat să întocmească agenda de lucru a 
instanțelor și în anul trecut. Rămâne de văzut care vor fi cifrele 
pentru anul în curs, când restricțiile și distanțarea socială impuse 
de criza sanitară au bulversat profund societatea. 
 

Volumul total de activitate a rămas relativ constant 

În perioada de referință, la nivel național sa înregistrat un volum 
total de activitate de 2.919.548 dosare (2.946.106 dosare în anul 
2018), ceea ce corespunde unei scăderi cu 0,9 % comparativ cu 
perioada anterioară. 
Din totalitatea dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor naționale, 
au fost soluționate 2.109.715 cauze în anul 2019 (2.144.313 cauze 
în anul 2018), ceea ce reprezintă un procent de soluţionare de 
72,26 % (72,78 % în perioada anterioară). 
După cum se poate observa, nivelul stocurilor în anul 2019 a 
scăzut față de anul 2018 cu 55.033 dosare, ceea ce reprezintă o 
scădere cu 6,29 %, iar comparativ cu anul 2015 a scăzut cu 
184.658 dosare ceea ce reprezintă o scădere cu 18,39 %. 
Nivelul cauzelor nou intrate în anul 2019 a crescut față de anul 
2018 cu 28.475 dosare ceea ce corespunde unei creșteri cu 1,37 
%, în timp ce față de anul 2015 a crescut cu 64.186 dosare ceea ce 
corespunde unei creșteri cu 3,15 %.

Starea Justiției în 2019,  
oglindă fidelă de pentru evoluția 
litigiilor din România 

Din punct de vedere grafic, situaţia stocurilor și a cauzelor nou 
intrate pe ultimii 5 ani se prezintă după cum urmează:

În sens larg, litigiul reprezintă orice neînţelegere sau conflict ivit între două sau mai multe persoane cu privire la modul 
de realizare a conţinutului - drepturi şi obligaţii - unor raporturi juridice. Natura sau specificul raporturilor juridice 
determină şi natura Iitigiului, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta: competenţa organelor de jurisdicţie de a le 
soluţiona; modul de alcătuire a completelor de judecată; procedura activităţii de soluţionare; organizarea căilor de atac; 
executarea hotărârilor etc. 

Distribuția cauzelor nou intrate pe tipuri de instanţă  
se prezintă astfel:
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De asemenea, sub aspectul stadiilor procesuale,  
situaţia la nivel național se prezintă astfel:

Sub aspect grafic, evoluția volumului de activitate  
în cadrul ultimilor 5 ani la instanţă supremă, se prezintă astfel:

În ceea ce privește numărul dosarelor soluționate,  
evoluția ultimilor ani se prezintă conform graficului:

Din punctul de vedere al stocurilor, precum și al cauzelor nou intrate 
în toată această perioadă, situaţia se prezintă conform graficului:

În ceea ce privește numărului de cauze nou înregistrate în anul 2019, 
Înalta Curte de Casație și Justiție a fost învestită pe materii după cum 

urmează (pe toate stadiile procesuale):

Din punctul de vedere al circumscripțiilor jurisdicţionale,  
însumând curţile de apel, tribunalele și judecătoriile arondate,  

cele mai multe dosare nou create în anul 2019 au fost înregistrate  
în următoarele raze teritoriale:

Înalta Curte de Casație și Justiție; mai puține cauze intrate în 2019   

La nivelul instanţei supreme, conform evidențelor, a fost 
înregistrat la nivelul anului 2019 un număr de 33.956 dosare de 
soluționat (36.911 dosare de soluționat în anul 2018).
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De asemenea, distribuția dosarelor nou create în anul de referință 
pe stadii procesuale indiferent de materie, se prezintă astfel:

Sub aspectul numărului cauzelor soluționate, în ultimii 5 ani, 
dinamica se prezintă astfel:

În ceea ce privește situaţia celor mai frecvente tipuri de cauze pe 
rolul I.C.C.J, evidențiem câteva materii: 

penal – recurs in casație 

penal – fond

civil – recurs

contencios administrativ și fiscal – recurs

Cauze cu aproape 9% mai puține la nivelul celor 16 curți de apel 

În anul 2019, volumul de activitate al celor 16 curți de apel, a fost 
de 201.918 cauze (220.746 cauze în 2018) ceea ce reprezintă o 
scădere cu 18.828 cauze ce reprezintă 8,53 % comparativ cu anul 
2018.
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Din punct de vedere grafic, evoluția volumului de activitate  
pe ultimii 5 ani, se prezintă astfel:

Astfel, în ceea ce privește numărul cauzelor de soluționat în anul 2019 
se constată, după o scădere constantă în perioada 20172018, o 
scădere a volumului cauzelor de soluționat, acesta fiind cu 31.239 
cauze mai mic decât în 2015 ceea ce reprezintă o scădere cu 13,4 %.

Așadar, în raport cu anul 2018, în anul 2019 se constată o scădere a 
numărului de cauze nou intrate cu 16.074 cauze, ceea ce reprezintă 
o scădere cu 10 % în timp ce nivelul stocurilor a scăzut cu 2.754 
cauze ceea ce reprezintă o scădere cu 4 %.

Distribuția pe materii indiferent de stadiul procesual  
a dosarelor nou intrate pentru curțile de apel  

în anul 2019 se prezintă conform graficului:

De asemenea, distribuția cauzelor nou create  
pe stadii procesuale indiferent de materie se evidențiază astfel:

Se remarcă, la fel ca și în anii anteriori, câteva curți de apel cu un 
număr foarte mare de cauze de soluționat comparativ cu celelalte, 
și anume Curtea de Apel București cu 63.368 cauze (62.388 cauze 
în 2018), Curtea de Apel Craiova cu 17.033 cauze (18.902 cauze în 
2018), Curtea de Apel Pitești cu 14.095 cauze (13.689 cauze în 
2018) și Curtea de apel Ploiești cu 12.109 cauze (14.286 cauze în 
2018).  
La polul opus se află Curtea de Apel Târgu Mureș care a înregistrat 
la nivelul anului 2019 un volum de activitate de 4.874 dosare (6.455 
cauze în 2018), Curtea de Apel Oradea 6.073 dosare (9.226 cauze în 
2018) și Curtea de Apel Brașov cu un volum de activitate de 6.955 
dosare (8.176 dosare în 2018). 
Din cele 201.918 cauze înregistrate pe rolul curților de apel în anul 
2019, au fost soluționate 143.873 cauze, reprezentând 71,25 % 
(73,87 % în anul 2018), rămânând totodată un stoc de 58.045 
dosare de soluționat, care se vor reporta spre soluţionare în anul 
2020.

Sub aspectul dinamicii numărului cauzelor nou intrate  
și a stocului la început de perioadă pentru același interval,  

situaţia grafică se prezintă după cum urmează:



38 EDIŢIA A XXX-A IULIE 2020 
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO  

ANALIZE

Grafic, situaţia dosarelor finalizate  
în ultimii 5 ani se prezintă astfel:

în materia contenciosului administrativ; 

În ceea ce privește cauzele scăderii volumului de activitate, 
exemplificăm evoluția numărului cauzelor nou intrate, pentru 
materiile relevante statistic: 
Astfel, în materia contenciosului administrativ și fiscal, numărul 
cauzelor nou intrate în anul 2019 a fost de 33.114 dosare (47.758 
dosare în 2018 și 80.983 dosare în 2017), fapt ce indică o tendință 
de scădere accentuată a numărului cauzelor nou intrate. 
Ponderea materiei contenciosului administrativ și fiscal în totalul 
cauzelor nou intrate la curțile de apel este de 23,09 % (29,94 % în 
anul 2018).  
În materie penală, numărul cauzelor nou intrate la curțile de apel în 
anul 2019 a fost de dosare 38.264 (39.254 dosare în 2018 și 42.141 
dosare în 2017). 
Ponderea cauzelor nou intrate în materie penală în totalul cauzelor 
intrate la curțile de apel în 2019 a fost de 26,68 %. 
În materia litigii de muncă, numărul cauzelor nou intrate la curțile 
de apel în anul 2019 a fost de 14.613 dosare (17.193 dosare în 
2018 și 16.347 dosare în 2017). 
Ponderea cauzelor nou intrate în materia litigii de muncă în totalul 
cauzelor intrate la curțile de apel în 2019 a fost de 10,19 %. 
Ponderea cauzelor nou intrate în materia faliment în totalul 
cauzelor intrate la curțile de apel în 2019 a fost de 7,73 %. 
În materie civilă, numărul cauzelor nou intrate la curțile de apel în 
anul 2019 a fost de 17.648 dosare (17.029 dosare în 2018 și 10.379 
dosare în 2017). 
Ponderea cauzelor nou intrate în materie civilă în totalul cauzelor 
intrate la curțile de apel în 2019 a fost de 12,3 %. 
 

Sub aspectul celor mai frecvente obiecte cu care curțile de apel au 
fost învestite, acestea se prezintă, conform competenței materiale, 
după cum urmează: 

în materie penală.

Situaţia dinamicii volumului de activitate pe ultimii 5  
ani se prezintă grafic astfel:

La nivelul tribunalelor, numărul cauzelor de soluționat a coborât  
cu circa 18% 

La acest nivel a fost înregistrat un număr de 642.942 cauze de 
soluționat, în scădere comparativ cu anul anterior.  
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În anul 2019 se înregistrează așadar o scădere cu 46.038 cauze, 
comparativ cu anul anterior, a numărului cauzelor de soluționat, 
adică o scădere procentuală cu 6,68 %. 
Față de anul 2015 se înregistrează o scădere cu 137.836 cauze de 
soluționat, ceea ce reprezintă în procente o scădere cu 17,65 %.

Sub aspectul stocurilor și al cauzelor nou intrate,  
situaţia grafică se prezintă după cum urmează:

În ceea ce privește dinamica dosarelor nou intrate pe materiile 
importante statistic la nivelul tribunalelor, indiferent de stadiu, 

situaţia se prezintă după cum urmează:

Comparativ, situaţia dosarelor soluționate  
se prezintă după cum urmează:

Din cele 642.942 cauze rulate în anul 2019, a fost soluționat un 
număr de 419.882 dosare ceea ce reprezintă un procent de 65,31 
%, rămânând un stoc de 223.060 dosare ce se vor reporta în anul 
2020. 

În ceea ce privește evoluția pe materii, se observă faptul că în 
materie penală, numărul cauzelor nou intrate în anul 2019 a fost de 
85.295 dosare, în scădere cu 1,66 % comparativ cu anul anterior, 
așa cum se poate vedea și din graficul de mai jos. 
Ponderea cauzelor penale nou intrate în totalul cauzelor nou 
intrate la tribunale a fost în anul 2019 de 20,82% (20,81% în anul 
2018 și 17,07 % în anul 2017).  
În materia contenciosului administrativ și fiscal, în anul 2019 
numărul cauzelor nou intrate a fost de 91.550 dosare, cu 3.481 
dosare mai puţin decât în 2018 ceea ce reprezintă o scădere cu 
3,66 %. 

Din punctul de vedere al circumscripțiilor, însumând tribunalele și 
judecătoriile arondate, cele mai multe dosare nou create în anul 2019 

au fost înregistrate în următoarele raze teritoriale:

Comparativ cu anul 2018 nivelul stocurilor de dosare a scăzut cu 
38.983 dosare ceea ce reprezintă 14,32 %, în timp ce numărul 
dosarelor nou intrate a scăzut cu 7.055 dosare ceea ce reprezintă o 
scădere cu 1,69 % . 
Comparativ cu anul 2015 nivelul stocurilor de dosare este mai mic 
cu 79.982 dosare ceea ce reprezintă o scădere cu 25,53 %, în timp 
ce numărul dosarelor nou intrate e mai mic cu 57.854 dosare ceea 
ce reprezintă o scădere cu 12,37 %.
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Variația numărului de cauze nou intrate în contencios 
administrativ și fiscal este prezentată în graficul de mai jos: 
Ponderea numărului de cauze nou intrate în contencios 
administrativ și fiscal în totalul cauzelor nou intrate la tribunale a 
fost de 22 %. 
În materiile Litigiilor de muncă și Asigurărilor sociale, numărul 
cauzelor nou intrate în anul 2019 a fost de 54.083 dosare, cu 377 
dosare mai mult decât în 2018, ceea ce reprezintă o creștere cu 
0,7 %.  
Ponderea numărului de cauze nou intrate în materiile Litigii de 
muncă și Asigurări sociale în totalul cauzelor nou intrate la 
tribunale a fost de 13,20 %.  
Variația numărului de cauze nou intrate în materiile litigiilor de 
muncă și a asigurărilor sociale este prezentată în graficul de mai 
jos. 
În materia Faliment, volumul cauzelor nou intrate la tribunale în 
anul 2019 a fost de 25.591 dosare (27.024 dosare în 2018 și 
28.222 dosare în 2017). Scăderea înregistrată în anul 2019 față de 
anul 2018 este cu 1.433 dosare ceea ce reprezintă o scădere cu 
5,3 %.  
În totalul cauzelor nou intrate la tribunale în anul 2019, litigiile 
privind falimentul ocupă un procent de 6,25 %. 
 

Volum constant de activitate la nivelul judecătoriilor 

La nivelul judecătoriilor, a fost înregistrat în cursul perioadei de 
referință un volum total de activitate de 2.040.732 cauze 
(1.999.469 cauze în 2018, 2.005.054 cauze în 2017 și 2.023.150 
cauze în 2016), cuprinzând dosarele rulate, adică stocul existent la 
31 decembrie 2018, la care se adaugă dosarele nou intrate pe 
parcursul anului 2019. 

Volumul de activitate înregistrat la nivelul judecătoriilor  
în ultimii 5 ani prezintă următoarea dinamică:

Față de anul 2018, volumul de activitate la nivelul judecătoriilor a 
crescut în 2019 cu 41.263 cauze ceea ce reprezintă o creștere 
procentuală cu 2,06 % (comparativ cu anul 2015 a crescut cu 
46.371 cauze ceea ce reprezintă o creștere cu 2,33 %).

Comparativ cu anul 2018 nivelul stocurilor de dosare a scăzut cu 
16.072 dosare ceea ce reprezintă 3,07 % în timp ce numărul 
dosarelor nou intrate a crescut cu 57.335 dosare ceea ce reprezintă 
3,89 %. 
Volumul crescut de cauze nou intrate este justificat de judecătorii 
în materie penală prin numărul mare de plângeri soluționate de 
judecătorul delegat în materia executării pedepselor privative de 
libertate, numărul mare de cereri formulate în procedura camerei 
preliminare şi a judecătorului de drepturi şi libertăţi, dar şi prin 
numărul mare de contestaţiile la executare. 
De asemenea, în materie civilă a fost invocat numărul mare de 
dosare care privesc executarea (în special contestațiile la 
executare) precum și folosirea cu predilecție de către justițiabili a 

Sub aspectul stocurilor și al cauzelor nou intrate,  
în ultimii 5 ani, situaţia se prezintă după cum urmează:

Din punct de vedere grafic, dinamica dosarelor soluționate  
pe ultimii 5 ani se prezintă astfel:
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În ceea ce privește ponderea pe materii a numărului de cauze nou 
intrate pentru anul 2019 în totalul cauzelor noi intrate la judecătorii, 

aceasta este prezentată în graficul de mai jos:

Cele mai importante obiecte din punct de vedere numeric pe materii, 
se prezintă astfel: 

civil; 

penal;

minori și familie.

Sursa: Consiliul Superior Al MagistraturiI  Raport privind starea justiţiei 2019
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Candidații au fost aleși 
utilizând cercetările  
publicației Benchmark Europe 
în trimestrul IV al anului 2019, 
dar și cu câteva sondaje  
și cercetări suplimentare, 
realizate în ianuariefebruarie 
2020. 
 
România a avut  
14 nominalizări,  
după cum urmează:

Categoria ”Dispute Resolution 
Firm of the Year” 
1. Maravela & Asociații  
2. Nestor Nestor Diculescu 

Kingston Petersen  
3. PeliFilip 
4. Popescu & Asociaţii 
5. Popovici Niţu Stoica  

& Asociaţii  
6. Suciu Popa  
7. țuca Zbârcea & Asociaţii 
8. Zamfirescu Racoti Vasile  

& Partners

Categoria ”Dispute Resolution 
Lawyer of the Year” 
1. Cătălin Alexandru, PeliFilip  
2. Ioana Gelepu, țuca Zbârcea 

& Asociații  
3. Luminita Popa, Suciu Popa  
4. Octavian Popescu, Popescu 

& Asociații 
5. Ioan Roman, Maravela  

& Asociații  
6. Sorin Stratula, Stratula  

& Asociații

La începutul lunii iunie,  
au fost anunțați și câștigătorii 
finali din România: 
 
 ”Dispute Resolution  

Firm of the Year”   
țUCA ZBÂRCEA & 
ASOCIAŢII 

 
 ”Dispute Resolution 

Lawyer of the Year”  
OCTAVIAN POPESCU, 
POPESCU & ASOCIAțII

Case de avocatură și avocați 
premiați în cadrul Benchmark 
Litigation Europe Awards 2020 
După nouă ani de succese în decernarea de dsitincții pe această arie de expertiză în Statele Unite, Canada și Asia, 
Benchmark Litigation a făcut publică în aprilie a.c. lista cu nominalizările pe națiuni ale caselor de avocatură și 
avocaților pentru cea de-a doua ceremonie de premiere în Europa.
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Platforma pune la dispoziția 
profesioniștilor și a 
justițiabililor în funcție de 
solicitare specifică: 
l accesul la resursele 
științifice și de marketing ale 
Institutului Arbitral Român, 
cum ar fi: norme legale 
aplicabile, opinii juridice 
doctrinare şi 
jurisprudenţiale, lista 
persoanelor care doresc să
și asume calitatea de arbitru 
adhoc, experți, consultanți, 
avocați; 

l asistența privind numirea, în 
conformitate cu convenţia 
arbitrală şi cu procedurile 
arbitrale aplicabile, a 
arbitrilor – dacă este cazul, 
asistență privind verificarea 
îndeplinirii formalităţilor de 
constituire a arbitrajului; 

l urmărirea şi facilitarea 
arbitrajului astfel încât 
acesta să se desfăşoare în 
bune condiţii şi să se 
finalizeze în termenul 
stabilit; 

l facilitarea asigurării unui 
spaţiu corespunzător pentru 
desfăşurarea arbitrajului; 

l servicii de administrare 
electronică integrală a 
proceselor de arbitraj ad
hoc, de la depunerea cererii, 
până la pronunțarea 
hotărârii arbitrale. 

Platforma operează 
momentan în limba română, 
urmând apoi să fie creată și o 
versiune în limba engleză și 
franceză necesară pentru 
derularea arbitrajelor 
internaționale. 
Potrivit descrierii autopropuse, 
Institutul Arbitral Roman a fost 
înființat în 2017 ca un centru 
de excelență în cercetarea, 
formarea și practica în 
domeniul arbitrajului 

comercial. Institutul reunește 
între membrii săi profesioniști 
în arbitrajul international si 
domestic și reprezentanți de 
seamă ai mediului academic, 
desfășurând proiecte de 
cercetare științifică, 
organizând cursuri de 
pregătire în domeniul 
arbitrajului și conferințe de 
diseminare a celor mai recente 
tendințe în abitrajul domestic 
si internațional.  

Institutul Arbitral Român 
asigură publicului interesat de 
arbitrajul comercial interna 
țional oportunități de formare, 
specializare și networking în 
arbitrajul domestic si 
internațional, resurse de studiu 
și cercetare științifică precum și 
servicii de administrare a 
arbitrajelor adhoc. Preșe 
dintele I.A. R. este avocatul Alin 
C. Pop, preșe dintele al Curții de 
Arbitraj CAIB – BIAC.

A fost lansată platforma web  
de arbitraj ad-hoc ”e-arbitraj” 
Institutul Arbitral Român a anunțat la sfârșitul lunii iunie 2020 lansarea unei platforme de administrare a proceselor 
arbitrale ad-hoc sub numele e-arbitraj. Platforma va asigura integrat, într-un spațiu cybernetic, atât instrumentele 
pentru administrarea proceselor arbitrale, dar și accesul la centrul de resurse pentru arbitraj. 



45IULIE 2020 EDIŢIA A XXX-A 
WWW.LEGALMAGAZIN.RO  LEGAL MAGAZIN 

LEGAL NEWS

”După săptamâni la rând în 
care instanțele șiau oprit 
activitatea din cauza stării de 
urgență, litigatorii sau întors în 
sălile de judecată, iar lunile 
următoare se anunță pline 
pentru acești profesioniști ai 
dreptului. Perioada de 
lockdown a fost fructificată de 
avocați; aceștia sau concentrat 
pe pregatirea dosarelor pe care 
le aveau în soluționare și pe 
consilierea clienților care leau 
cerut ajutorul pentru a trece cu 
bine peste criza medicală care a 
afectat toate segmentele 
economiei.”, a declarat 
Octavian Popescu, Partener în 
cadrul societății de avocatură 
”Popescu & Asociații”.  
Firma a continuat să abordeze 
aceeași strategie în ceea ce 
privește interesul clienților. 
Potrivit oficialului său, 
săptamânile de izolare nu au 
afectat în niciun fel calitatea 
serviciilor juridice. „Continuăm 
să fim alături de aceștia ca 
partener strategic pe termen 
lung și să abordăm dosarele cu 
aceeași seriozitate și 
responsabilitate ca și până 
acum, e drept, cu lecțiile și mai 
bine făcute, cu dosare și mai 
bine studiate și, de ce nu, cu 
soluții mai potrivite pentru 
cauzele clienților. Vom 
continua să implicăm, ca de 
fiecare dată, echipe 

multidisciplinare de 35 avocați 
și chiar mai mari pe dosar, în 
funcție de amploare și/sau 
complexitate și de 
urgențe/prioritați”, a completat 
Octavian Popescu. 
Chiar dacă firmele au făcut 
eforturi fără precedent pentru 
a trece cu bine peste criza 
medicală, este foarte probabil 
ca, în perioada următoare, să 
se înregistreze litigii noi 
deschise de jucători din diverse 
verticale de business.  
„Echipa noastră de litigii, 

recunoscută ca fiind una dintre 
cele mai bune și mai 
experimentate din România, 
este pregătită să acorde 
asistență juridică și 
reprezentare în litigii 
comerciale, litigii de muncă, 
încălcarea contractelor, 
îndeplinirea defectuoasă a 
clauzelor, acoperirea 
asigurărilor, diferendelor 
contractuale derivate din 
neîndeplinirea obligațiilor și 
invocarea forței majore și 
situații prelitigioase privind 

negocieri/renegocieri 
defectuoase a spațiilor de 
birouri, restructurări de 
companii sau insolvențele celor 
care nu mai au soluții de 
supraviețuire și, în mod natural, 
malpraxis medical.” 
„Reprezentăm o gamă largă de 
clienți în dosare dintre cele mai 
sensibile și complexe, cu mize 
importante, de al căror succes 
depinde buna funcționare sau 
care pot avea un impact 
semnificativ asupra activitații 
de zi cu zi ale companiilor. 
Poate unul dintre cele mai 
complexe mandate în care 
suntem implicați și pe care îl 
putem menționa în acest 
moment este reprezentarea 
unei filiale a unui lider 
european activ în recuperarea 
de creanțe pentru bănci și 
furnizori instituționali întro 
gamă largă de litigii. 
Importanța mandatului este 
dată, în principal, de numărul 
semnificativ de dosare pe care 
le instrumentăm alături de 
client – peste 5.000 de dosare  
în fața instanțelor române. 
Evident, întrun astfel de număr 
de dosare, partea operațională 
face proiectul deosebit de 
dificil, dar și menținerea unei 
rate de succes care ar permite 
clientului săși mențină 
profitabilitatea”, a conchis 
Octavian Popescu.

Litigatorii firmei Popescu & Asociații  
gestionează peste 5.000 de dosare derivate  
din reprezentarea unui client european 
specializat în recuperarea de creanțe



Casa de avocatură PeliPartners 
își extinde Practica de litigii prin 
cooptarea Anei Atanasiu, un 
litigator cu experiență de 12 
ani, care a fost cadru didactic al 
Facultății de Drept a 
Universității din București si 
care a publicat lucrări în varii 
domenii de drept. Ana deține 
un doctorat în Piețe de Capital 
și a fost șefa departamentului 
juridic al Bursei de Valori 

București. Ea se va alătura 
echipei ca Senior Associate – 
Litigation Team Leader.  
“Am avut oportunitatea să 
lucrăm împreună în perioada 
2012‐2016. Am fost 
impresionați de calitățile ei 
excepționale și ne‐am dorit să 
reînnodăm legătura noastră 
profesională. Venirea ei este 
parte dintr‐un plan mai larg de 
a recupera cât mai mult din 

talentul care a fost alături de 
noi de‐a lungul timpului. Ne 
bucurăm că Ana ni se alătură și 
că vom realiza împreună 
extinderea practicii de litigii în 
domenii de specializare foarte 
solicitate de clienți, date fiind 
realitățile economice actuale” a 
spus Francisc Peli, Managing 
Partner.  
PeliPartners are o echipă 
specializată în proiecte 

complexe care solicită abordări 
inovative. Avocații PeliPartners 
au fost implicați în unele dintre 
cele mai importante tranzacții 
de pe piața românească din 
ultimii 20 de ani. Echipa adună 
o bogată experiență în domenii 
variate, care includ fuziuni și 
achiziții, finanțări, concurență, 
infrastructură & concesiuni, 
energie, real estate și drept 
corporatist. 
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Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene (CJUE) a confirmat 
printro Hotărâre mult 
așteptată de instanțele 
române poziția exprimată de 
avocații Zamfirescu Racoți 
Vasile & Partners (ZRVP) în 
numele clientului Banca 
Transilvania cu privire la 
aplicabilitatea principiului 
nominalismului în contractele 
de credit, poziția avocaților 
ZRVP fiind preluată de 
instanța europeană în 
contradicție cu concluziile 
avocatului general respectiv 
cu punctele de vedere 
exprimate de Comisia 
Europeană și Guvernul 
României. Decizia CJUE este 
importantă pentru 
soluționarea litigiilor dintre 

debitori și bănci, în sensul că 
debitorul are obligația 
restituirii împrumutului în 
valuta convenită și indiferent 
de fluctuațiile monedei 
respective.  
CJUE răspunde la întrebarea 
adresată de instanța de 
trimitere astfel: Articolul 1 
alineatul (2) din Directiva 
93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele 
abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii 
trebuie interpretat în sensul că 
o clauză contractuală care nu 
a făcut obiectul unei negocieri 
individuale, ci reflectă o normă 
care, potrivit legii naționale, se 
aplică între părțile 
contractante în lipsa unui 
acord diferit în această 

privință, nu intră în domeniul 
de aplicare al acestei directive. 
Echipa ZRVP care a asigurat 
reprezentarea cu succes a 
clientului a fost formată din 
Stan Tîrnoveanu (senior 
partner), Laura Retegan 
(managing associate) și 
Alexandru Iorgulescu 
(managing associate). 
 Practica de litigii de drept 
bancar din cadrul ZRVP 
cuprinde peste 12 avocați și 
gestionează un portofoliu de 
peste 15 instituții de credit, 
fiind unul dinte cele mai 
apreciate departamente 
specializate din România.  
Zamfirescu Racoţi Vasile & 
Partners (ZRVP) este 
acreditată ca una dintre cele 
mai importante societăţi de 

avocatură din România, 
oferind servicii de asistenţă 
juridică atât în sfera litigiilor şi 
a arbitrajului, cât şi în 
domeniul avocaturii de 
business, al insolvenței, al 
dreptului penal al afacerilor și 
al consultanței fiscale.  
ZRVP are o echipă de 67 de 
avocați, dintre care 13 asociaţi 
– CălinAndrei Zamfirescu, 
Ioana Racoţi și Stan 
Tîrnoveanu – asociaţi 
fondatori, Cosmin Vasile 
(asociat coordonator), Anca 
Danilescu (asociat senior), 
Elena Iacob, Alina Tugearu, 
Monica Strîmbei, Cătălin Micu, 
Andrei Dumitrescu și Mihai 
Băjenaru (asociați), domnul 
prof.dr. Valerian Cioclei și 
Robert Oancea (of counsel).

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners  
câștigă la CJUE procesul privind aplicarea 
principiului nominalismului monetar  
în contractele de credit în valută 

PeliPartners își extinde Practica de litigii prin cooptarea Anei Atanasiu
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În data de 8 iulie 2020, în 
dosarul nr. 4088/99/2019, 
Tribunalul Iași a respins, ca 
inadmisibilă, cererea Polaris 
M.Holding, privind obligarea 
Municipiului Constanța la plata 
sumei de 200 mil. euro drept 
penalități de întârziere, ca 
urmare a refuzului 
municipalității de a majora 
tarifele pentru serviciile de 
salubrizare din Constanța. 
„În numele Primăriei 
Municipiului Constanța, al celor 
peste 315.000 de locuitori ai 
săi, precum și în numele meu 
personal, în calitate de Primar 
al municipiului pe care îl 
reprezint, îmi face o deosebită 
onoare să adresez felicitările și 
mulțumirile noastre Societății 
de Avocați Trandafir & 
Associates pentru modul 
impecabil în care a reprezentat 
interesele municipiului și ale 
cetățenilor săi, în cadrul unuia 
dintre cele mai mari litigii din 
ultimii 10 ani din România, 
raportat la valoarea obiectului 
său, precum și la impactul 
social avut”, a declarat  
Decebal Făgădău, primarul 
Municipiului Constanța. 
Această victorie câștigată pe 
principii etice de către 
Trandafir & Associates îi oferă 

primăriei municipiului de la 
malul Mării Negre posibilitatea 
de a investi în proiecte 
sustenabile pentru dezvoltarea 
unuia dintre cele mai 
importante orașe ale României, 
un puternic ambasador al țării 
noastre în plan internațional. 
Echipa Trandafir & Associates 
dedicată proiectului a fost 
coordonată de avocatul 
GeorgianaRaluca Trandafir 
(foto), care a asigurat și 
reprezentarea în instanță a 
Municipiului Constanța. 
„Colaborarea cu Georgiana‐
Raluca Trandafir, coordonatorul 
proiectului, precum și cu echipa 

sa din cadrul Societății Trandafir 
& Associates, mi‐au oferit 
deosebita ocazie de a 
interacționa cu profesioniști cu 
o experiență complexă și 
cunoștințe de cel mai ridicat 
nivel, pe care i‐am apreciat 
pentru soluțiile inovatoare, 
flexibile, prompte și 
câștigătoare oferite, dând 
dovadă de o abordare 
sofisticată, multidisciplinară. 
Implicarea lor «cu toate pânzele 
sus» în acest litigiu a relevat 
standarde profesionale de 
înaltă ținută, alese valori umane 
și principii morale, argumente 
esențiale care m‐au determinat 

să aleg Societatea de Avocați 
Trandafir & Associates ca 
furnizor de servicii de încredere, 
pe termen lung, pentru a 
reprezenta interesele Primăriei 
Municipiului Constanța și ale 
cetățenilor acestuia”, a adăugat 
Decebal Făgădău. 
Soluția Tribunalului Iași nu este 
definitivă. 
Trandafir & Associates 
oferă servicii de avocatură de 
top, reunind o experiență de 14 
ani în domeniile: drept 
public/administrativ; servicii 
publice & proprietate publică; 
achiziții publice și fonduri 
europene; litigii; dreptul 
muncii; drept imobiliar & al 
construcțiilor. Urmărim 
succesul sustenabil al clienților 
și ne consolidăm în mod 
constant capacitatea de a livra 
servicii juridice la cele mai 
înalte standarde profesionale. 
Victoria pe principii etice este 
singura noastră opțiune. Ne 
recomandă profesionalismul, 
dedicarea echipei, flexibilitatea 
gândirii, perspectiva 
multidisciplinară și inovatoare, 
curajul și valorile umane. 
Loialitatea pentru clienții noștri 
se reflectă în rezultatele 
obținute și construiește 
parteneriate durabile.

Victorie de 200 de milioane de euro  
a Municipiului Constanța, reprezentat 
de Trandafir & Associates 
Societatea de avocați Trandafir & Associates a asistat cu succes Municipiul Constanța în litigiul prin care i se solicită de 
către Polaris M.Holding plata unor penalități în valoare de aproximativ 200 mil. euro. Suma reprezintă cea mai mare 
pretenție financiară ridicată în față unei instanțe de judecată din România.
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Dentons, cea mai mare firmă 
de avocatură la nivel global, o 
promovează pe Simona Marin 
(foto), Partener, la conducerea 
departamentului de Banking 
and Finance din cadrul biroului 
din București, urmând ca 
aceasta să coordoneze o echipă 
formată din 16 avocați, dintre 
care 3 parteneri și 3 counsel. 
Perry Zizzi, Managing Partner al 
biroului Dentons din România, 
a declarat: “Numirea Simonei in 
acest rol important, precum si 
angajarea, în ultimele luni, a 
mai multor specialiști, asigură 
departamentului de Banking 
and Finance o poziție de lider 
pe piața din România și din 
Europa Centrală și de Est (CEE). 
Acest pas este parte integrantă 
din strategia ‘Dentons România 
2.0’ de a ne consolida expertiza 
în ariile de practică cheie, 
pentru a răspunde solicitărilor 
clienților la nivel local și 
internațional”. 
Simona Marin este Partener 
specializat în drept anglo
saxon, cu o experiență de peste 
15 ani, acumulată atât în 
România cât și în alte jurisdicții 
din CEE. Dea lungul carierei 
sale de până acum a condus cu 
succes tranzacții de anvergură, 
atât de partea băncilor și a 
altor instituții financiare 
precum și de partea 
investitorilor în aceste proiecte. 
“În ultimele 12 luni, membrii 

echipei noastre au fost implicați 
în mai multe tranzacții din 
domeniu, prin raportare la 
valoarea acestora, decât 
oricare altă firmă de avocatură 
din România. Mă simt onorată 
pentru că mi se acordă 
oportunitatea de a coordona 
activitatea unei grup de 
profesioniști de acest calibru”, a 
declarat Simona Marin, 
Partener și Coordonator al 
Departamentului de Banking 
and Finance, în cadrul biroului 
Dentons din România. “Clienții 
noștri ne caută și ne 
recomandă acum mai mult ca 
oricând pentru că îi putem 
ajuta să treacă prin această 
perioadă dificilă și să adopte o 
abordare pragmatică pentru 
(re)structurarea, negocierea și 
finalizarea tranzacțiilor. Criza 
aduce schimbare – iar când 
schimbarea este bine 

gestionată, are potențial de 
creștere și îmbunătățire a 
activității. Făcând parte dintr‐o 
firmă cu expertiză globală, 
suntem pregătiți să ne ajutăm 
clienții să maximizeze aceste 
oportunități”, a adăugat 
aceasta. 
Simona Marin sa alăturat 
echipei Dentons la finalul 
anului trecut venind de la casa 
de avocatură CMS și este 
recunoscută ca avocat de top 
specializat în domeniul 
financiarbancar, atât la nivel 
local, cât și internațional. 
Publicațiile juridice cum ar fi 
Chambers Europe, Legal 500 și 
IFLR 1000 o recomandă, iar în 
ediția Chambers Europe 2019 
este apreciată pentru abilitatea 
de a găsi soluții împreună cu 
clientul și angajamentul față de 
obținerea unor rezultate 
satisfăcătoare. 
Printre clienții echipei de 
Banking and Finance din 
Dentons Romnia se numără și 
Erste Group, Raiffeisen, Societe 
Generale, UniCredit și ING, 
instituții financiare 
internaționale precum BERD, 
Banca pentru Comerț și 
Dezvoltare a Mării Negre, și 
Banca Internațională de 
Investiții , precum și unii dintre 
cei mai mari investitori de pe 
piață, inclusiv AFI Europe, NEPI 
Rockcastle și Sonae Sierra. 
Echipa Dentons Romania, sub 

coordonarea lui Perry Zizzi, 
furnizează clienților soluții 
juridice pragmatice și eficiente. 
În peste două decenii de la 
înființare pe piața din România, 
firma a fost implicată în 
tranzacții cheie, asistând clienți 
locali și internaționali din 
numeroase sectoare de 
activitate. Cele mai importante 
arii de practică includ drept 
financiarbancar, dreptul pieței 
de capital,  drept imobiliar, 
drept societar, dreptul muncii, 
energie și infrastructură, 
concurență și litigii.  
Dentons, cea mai mare firmă 
de avocatură din lume, îmbină 
talentul și experiența cu 
provocările și oportunitățile 
globale din peste 75 de țări. 
Soluțiile juridice și de afaceri pe 
care Dentons le oferă, au la 
bază conexiunea profundă cu 
comunitățile locale și o 
abordare recunoscută și 
premiată pentru serviciile 
oferite clienților inclusiv 
Nextlaw, platformă Dentons ce 
oferă servicii de consultanță 
strategică și inovare. Abordarea 
policentrică a Dentons și 
orientarea spre soluții, 
angajamentul față de 
incluziune și diversitate, 
precum și talentul de clasă 
mondială confruntă status quo
ul pentru a promova interesele 
clienților și comunităților, în 
contextul noilor dinamici.  

Simona Marin va conduce 
Departamentul de Banking  
and Finance al Dentons România 






