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adu Chiriță,
membru în Baroul
Cluj, avocat
coordonator al

societății Chiriță și Asociații
este unul dintre cei mai
reputați specialiști de drept
constituțional și drepturile
omului din România. Totodată,
este  conferențiar doctor în
cadrul Facultății de Drept a
Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca. 
El a solicitat către toate
instanţele din ţară numărul
cererilor de autorizare a
interceptărilor telefoanelor în
perioada 2010 – septembrie
2015, numărul celor admise şi
numărul celor respinse. Iată ce
informații a primit.
În total s-a cerut autorizarea
interceptării telefoanelor de
109.946 ori în cei aproape 5
ani care au făcut obiect al
solicitării. Din ele, au fost
admise 102.729 cereri. “Pentru
cine nu ştie pe o cerere, de
regulă, figurează mai multe
persoane, rar se întâmplă să
fie doar unul singur vizat de o
cerere. Estimez că, în medie, e
vorba de minim 3 persoane pe
cerere, ceea ce înseamnă că în
aştia 4 ani şi ceva bunicuţa a
ascultat, cu acte în regulă, vreo

300.000 de oameni. Naţie de
in fractori, ce să faci…”, a
comen tat Radu Chiriță pe
blogul său.
ICCJ a admis 4.522 cereri din
4.523 şi a respins doar una.
Avem 6 curţi de apel care le-au
admis pe toate, bifând un
neverosimil 100%. Curţile de
Apel din Cluj, Bucureşti, Iaşi,
Timişoara, Oradea şi Piteşti. 
În total sunt 61 de instanţe
care au admis tot. Recordul e
la Tribunalul Galaţi, care din
aproape 3.000 de cereri nu a
găsit niciuna în neregulă.
Singurele instanţe unde se pare
că judecătorii chiar exami nea ză
astfel de cereri şi le admit
numai pe cele care or fi ok
sunt instanţele militare.
Statisticile complete pot fi
citite aici:
http://raduchirita.ro/bunicuto-
de-ce-ai-urechile-atat-de-mari/

“Nu funcționează statul de
drept, nu funcționează
democrația în România. Din
păcate, nu putem vorbi de
separația puterilor în stat în
România, în ziua de azi, pentru
că există foarte multe
suprapuneri în ceea ce
privește prerogativele și
competențele puterilor de stat

și există foarte multe abuzuri
din cauza acestei lipse a
separației puterilor în stat.
Legislativul, instanțele
judecătorești și Executivul
parcă au intrat într-o
competiție, într-o luptă. (...)
Niciodată nu știi exact ce se va
întâmpla mâine”, a precizat
președintele UDMR, Kelemen
Hunor, în raportul politic
prezentat la Congresul Uniunii,
desfășurat recent la Zalău.

România înregistrează cel mai
scăzut număr al companiilor la
1.000 de locuitori prin
comparatie cu țările din
Europa Centrală și de Sud-Est,
respectiv la jumătate față de
media regională. “Acum, mai
mult ca oricând, avem nevoie
de investiții susținute de un
cadru fiscal și juridic stabil,
predictibil și sustenabil pe
termen lung. Avem nevoie de
măsuri urgente care să
încurajeze antreprenoriatul
românesc, prin
debirocratizare, creșterea
transparenței, reducerea
corupției și îmbunătățirea
accesului la finanțare pentru
IMM-urile românești”, a evi -
dențiat Iancu Guda, Services
Director, Coface România.

despre interceptări,
democrație 
și antreprenoriat
de MiRCea FiCa, editor Coordonator
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Leroy şi Asociaţii a asistat grupul
francez Lactalis în procedura de
retragere a acționarilor
minoritari ai Albalact (squeeze
out). Această operațiune
finalizează cu succes cea mai
mare tranzacție din ultimii 5 ani
din industria alimentară, în urma
căreia Lactalis a achiziţionat
Albalact printr-o ofertă publică

de preluare voluntară
desfășurată pe Bursa de Valori
București. 
Echipa Leroy şi Asociaţii, formată
din Bruno Leroy, partener,
Andreea Toma, partener şi
Mădălina Ivan, avocat senior a
asistat grupul francez în toate
aspectele juridice legate de
procedura de squeeze out. 

eCoNoMii CoNsisteNte
PeNtRu statul RoMâN,

îNtR-uN dosaR la iCsid
În data de 18 Aprilie 2017 a fost emisă

Sentința arbitrală în dosarul nr. ARB/12/25,
aflat pe rolul Internaional Centre for

Settlement of Investment Disputes (ICSID),
proces demarat în anul 2012, de Marco

Gavazzi și Stefano Gavazzi împotriva Statului
Român.

Statul Român a fost reprezentat cu succes în
acest dosar de arbitraj de Asocierea formată

din SCPA Cobuz și Asociații, coordonată de
Alina Cobuz, Managing Partner – în calitate de
Lider de Consorțiu și C.I. Sîrbu Manuela alături

de experții de la KPMG (Michael Peer-
Partener) și domnul Profesor Bazil Oglindă.

Tribunalul Arbitral a reținut în această sentință
că Statul Român nu poate fi ținut responsabil

pentru toate pretențiile invocate de către
reclamanți, în condițiile în care numeroase

acte și omisiuni ale fraților Gavazzi au condus
la insolvența Socomet. Astfel, Tribunalul

Arbitral a admis ca întemeiate majoritatea
apărărilor Statului Român.

Prin urmare, sentința arbitrală dă dreptate
Statului Român, arătând că investitorii nu pot

fi despăgubiți cu sume enorme de bani
(46.350.000 USD  – conform estimărilor făcute

de raportul expertului consilier parte al
Reclamanților  – Deloitte) pentru  pierderea

șansei – loss of chance, ci numai pentru
pierderea oportunității – loss of opportunity –

respectiv suma efectiv investită și dovedită. 

PeliFiliP 
a asistat diGi CoMMuNiCatioNs 
PeNtRu listaRea la BVB
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leRoY şi asoCiaţii a asistat laCtalis îN PReluaRea aCȚiuNiloR deȚiNute
de CĂtRe aCȚioNaRii MiNoRitaRi ai alBalaCt

PeliFilip a acordat consultanță
juridică societății Digi
Communications N.V. („DIGI”),
acționarul majoritar al RCS &
RDS S.A., cu privire la oferta
publică de până la 21.744.108
acțiuni la un preț de ofertă ce se
preconizează a fi între 38 RON și
56 RON per acțiune și admiterea
acțiunilor oferite la
tranzacționare pe Piața
Reglementată la Vedere a
Bursei de Valori București,
Categoria Internațional. Oferta
constă dintr-o tranșă adresată
publicului din România, precum
și o tranșă adresată
investitorilor instituționali din
Statele Membre ale Spațiului

Economic European și celor din
Statele Unite ale Americii, în
măsura în care sunt „Qualified
Institutional Buyers” conform
Regulii 144A din Legea Valorilor
Mobiliare din 1933 din Statele
Unite ale Americii. Oferta s-a
desfășurat în perioada 28 aprilie
– 10 mai 2017, preconizându-se
că acțiunile DIGI vor fi admise la
tranzacționare în jurul datei de
16 mai 2017.
Casa de avocatură
internațională Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP a
acordat asistență juridică
emitentului cu privire la legile
din jurisdicțiile S.U.A., Marea
Britanie și Olanda.



Zamfirescu Racoți & Partners
anunță consolidarea practicii sale
de drept penal, prin hotărârea de
a stabili o colaborare profesionala
permanenta cu dl. avocat valerian
cioclei (foto), doctor în drept si
profesor universitar la Facultatea
de Drept a Universității din
Bucureşti, în calitate de avocat
Partner of counsel. 
Începand din 2011, când a  pus
bazele Departamentului sau de
Drept Penal, Zamfirescu Racoți &
Partners a pariat pe această arie
de practică care, prin dezvoltarea

sa în ritm accelerat, a depasit
așteptările partenerilor, atât în
termeni de clientelă, cât și de
echipă, si a dovedit ca pariul a
fost unul câștigător.
Importanța deosebită a valorilor
proteguite și complexitatea
cazurilor de mare
infracționalitate economică și de
mare corupție impun asigurarea
celor mai ridicate standarde de
calificare în exercitarea apărării.
Rezultatele profesionale și
creșterea portofoliului de dosare
de până acum au confirmat atât
viabilitatea dezvoltării firmei de
avocatură în domeniul dreptului

penal, cât și mai ales, accederea
echipei de drept penal la cel mai
înalt nivel juridic de raționament
și argumentare. Odata cu debutul
acestei luni, echipa ZRP va
beneficia și de experiența
profesorului universitar doctor
Valerian Cioclei, membru al
Comisiei de redactare a Noului
Cod penal, reprezentant de marca
al cercetărilor științifice privitoare
la institutiile juridice de drept
penal care suscită interesul
dezbaterilor comunității juridice
românești și internaționale.

Hațegan Attorneys, cea mai mare
casă de avocatură din partea de vest
a țării, anunță două promovări în
cadrul echipei: Alexandra Jivan trece
în poziția de Partner, iar Karinei
Reizer în poziția de Senior Associate.
De asemenea, echipa se întărește
prin recrutarea Larisei Moldovan în
poziția de Associate.
“Hațegan Attorneys are o echipa
tânără și dinamică, iar schimbările din

echipa noastră sunt dovada acestui
lucru. De asemenea, Hațegan Attorneys
se mândrește cu o rată mare de
retenție a avocaților din echipa
noastră. Prin cele doua promovări
recunoaștem plus-valoarea și
contribuția adusă de colegii noștri, iar
cu noua adiție a firmei cabinetul
acordă o mai mare atenție dezvoltării
practicii de litigii fiscale”, a declarat
ioana hațegan (foto), Senior Partner.

PRoMoVĂRi la haȚeGaN attoRNeYs 

NNdKP aNuNȚĂ
CooPtaRea îN eChiPa 

sa de iP a Fostului 
diReCtoR al diReCȚiei
BReVete de iNVeNȚie și

suPoRt al iNoVĂRii diN
CadRul osiM

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Consiliere în Proprietate Intelectuală a

anunțat cooptarea Ancăi Deaconu în practica
de Proprietate Intelectuală, aceasta urmând

să ocupe poziția de Consilier in proprietate
industrială, specializarea brevete – domeniu

inginerie electrică și IT&C. 
De-a lungul celor 7 ani de activitate

profesională, Anca a lucrat ca inginer în
cadrul unei companii internaționale de
construcții din domeniul energetic, iar

ulterior și-a continuat activitatea
profesională în cadrul Oficiului de Stat pentru

Invenții și Mărci (OSIM), unde a ocupat
succesiv pozițiile de examinator de fond, Șef
Serviciu Electricitate – Fizică și apoi  Director

al Direcției Brevete de Invenție și Suport al
Inovării. 

Anca va asista clienții în toate aspectele
referitoare la drepturile de proprietate

industrială, în special în problematica
brevetelor de invenție din domeniul IT&C,

inginerie electrică și domenii conexe.
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Societatea Civilă de Avocaţi “Bulboacă şi
Asociaţii” lansează, cu prilejul jubileului
său de 10 ani, Asociaţia Culturală
Matricea Românească, un proiect non-
juridic menit să complementeze, în
spaţiul socio-cultural autohton, serviciile
juridice de înaltă ţinută şi pronunţată
identitate, pe care Societatea le oferă
clienţilor săi.
Gândită drept un pol de redescoperire şi
de revalorizare a conştiinţei noastre
naţionale, dar şi ca o punte către marea
cultură europeană, Asociaţia Culturală
Matricea Românească îşi propune, fără a
se limita la, următoarele obiective:
npromovarea identității culturale a
României, a valorilor culturii românești,
dar și a valorilor culturii universale;
promovarea spiritualității românești şi
a valorilor creștin-ortodoxe;
promovarea interculturalității, a

toleranței și a respectului față de
celelalte culturi prezente în spațiul
românesc;
protejarea, conservarea și susținerea
moștenirii culturale românești, a
patrimoniului cultural și istoric;
promovarea artei și a creatorilor
români;
susținerea limbii române și a educației
în limba română;
creșterea vizibilității culturii în spațiul
public românesc;
educarea unor noi generații în spiritul
iubirii față de cultura și de identitatea
națională;
creșterea, susținerea și promovarea
elitelor românești.
Un prim pas în realizarea obiectivelor
strategice ale Asociaţiei a fost făcut în
septembrie 2016, atunci când, sub egida
“Bulboacă şi Asociaţii SCA”, a fost lansată

platforma culturală online matricea.ro. În
cele 6 luni de existenţă, platforma a
coagulat în jurul său circa 94.000 de
cititori şi 285.000 de vizite, performanţe
la care au contribuit inclusiv avocaţii
Firmei.
“După 10 ani de activitate a Firmei în
spaţiul juridic şi public românesc, am
ajuns să ne gândim, ca orice părinţi
responsabili, la ceea ce lăsăm moştenire
«copiilor», fie că vorbim despre creaţiile
noastre juridice, antreprenoriale sau
biologice. 
Prin Asociaţia Culturală Matricea
Românească ne vom aduce umila
contribuţie la schimbarea climatului pe
care îl observăm cu toţii. Şi ce punct de
plecare mai bun decât cultura?”, a
declarat Adrian-Cătălin Bulboacă,
Managing Partner “Bulboacă şi Asociaţii
SCA”.

alexandru reff (foto) a fost numit
Country Managing Partner Deloitte
România și Moldova, începând cu 1
iunie 2017. El preia rolul de la Ahmed
Hassan, care va deține o poziție de
conducere regională.
Alexandru Reff este avocat, fondator al
Reff & Asociații, societatea de avocați
reprezentând Deloitte Legal în România.
Și-a început cariera în Deloitte în 1997
și a avut mai multe poziții de
conducere, inclusiv cea de partener
coordonator al practicii de Servicii
fiscale și juridice Deloitte timp de patru
ani. Un expert recunoscut în domeniile
M&A și imobiliar, Alex este apreciat
pentru stilul de leadership colaborativ și
pentru parteneriatele pe termen lung
cu clienții.
„Sunt onorat să preiau conducerea

firmei unde mi-am început cariera. Vom
continua să construim un proiect
excepțional centrat pe obiective dincolo
de noi înșine, dezvoltând cariere la cel
mai înalt nivel și contribuind cu impact
semnificativ în mediul de afaceri și în
societate", a declarat Alexandru Reff cu
ocazia numirii în funcție.

Conducerea Reff & Asociații va fi
preluată de Andrei Burz-Pînzaru,
partener și coordonator al practicii
bancare și de piețe de capital a firmei,
iar Alexandru Reff va continua să asiste
clienți în practicile de M&A și
imobiliare. Andrei este de profesie
avocat, cu 20 de ani de experiență
multidisciplinară în domeniile bancar,
piețe de capital și M&A. El s-a alăturat
Deloitte în anul 2002 și este recunoscut
drept unul dintre avocații de top de
către publicații internaționale de
prestigiu.
Reff & Asociații este una dintre cele mai
mari societăți de avocați de business
din România, cu o echipă de conducere
formată din șase parteneri și peste 60
de avocați. 

BulBoaCĂ şi asoCiaţii 
a laNsat asoCiaţia CultuRalĂ MatRiCea RoMâNeasCĂ

alexaNdRu ReFF PReia ștaFeta CoNduCeRii 
deloitte RoMâNia de la ahMed hassaN

pagini realizate de raluca juncu
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când ați pus bazele cabine tu -
lui de la Bucureşti, vă gândeați
că veți obține recunoașterea
de care vă bucurați în prezent?

Am creat Cabinetul de la zero,
dar atunci când am revenit în
România imediat după Revoluție,
eram deja avocat înscris în
Baroul Paris, specializat în
dreptul afacerilor. Au urmat ani
extraordinari, dar în același timp
plini de provocări. În anii 90,
lupta pentru supraviețuire era
încă grea, cu magazine goale şi
cozi interminabile, după cum
trebuia să duci o luptă la fel de
crâncenă cu mentalitățile
învechite şi cu birocrația, ca să
nu spun mai mult. Au fost însă şi
ani pasionanți, pentru că în
avocatura de business eram
niște pioneri şi pentru că în
România de atunci totul era de
reconstruit. În plan juridic, a fost
pasionant să particip la primele
privatizări pilot, să constitui
societăți Greenfield sau societăți
mixte, cum se numeau cele care
erau în parteneriat cu Statul…
Întregul context socio-economic,
politic şi legislativ în care am
evoluat în ultimii 25 de ani, cu o
piață a avocaturii de business în
curs de dezvoltare, m-a
responsabilizat foarte mult în

raport cu clienții cărora le-am
promis încă de la început servicii
de consultanță la nivelul celor
oferite de marile cabinete
occidentale. Am încercat să aduc
şi să aplic în România ceea ce
învățasem în Franța.
Iar dacă astăzi beneficiem de o
bună reputație în piață, asta se
datorează, în primul rând,
angajamentului pe care l-am
asumat împreună cu întreaga
mea echipă de tineri avocați, de
a oferi celor care ne-au
încredințat dosarele rigoare,
competență, integritate,
onestitate şi, mai ales, soluții
juridice pe măsura așteptărilor.
Dubla perspectivă asupra
dreptului european, francez mai
ales, şi asupra dreptului
românesc, pe care am oferit-o, 
i-a ajutat pe acești clienți să
înțeleagă care sunt
constrângerile juridice locale.
Calitatea serviciilor noastre i-a
determinat să dorească să
continue să se dezvolte în plan
local tot cu noi.
Recunoașterea despre care
vorbiți este onorantă pentru
mine şi pentru echipa mea. Este
mai ales confirmarea că
alegerile făcute de la început au
fost corecte, mai ales dacă mă
gândesc că în toți acești ani am
întâlnit şi oameni care mi-au

ascultă şi ajută.  
aceste cuvinte definesc
relația mea cu clienții 
şi cu oamenii din echipă
interviu cu daNa GRuia duFaut, Managing Partner, 

Cabinet de avocat GRuia duFaut

Ascultă şi ajută-i pe cei din jurul tău.
Acestea sunt cuvintele pronunțate în mod
spontan de Dana Gruia Dufaut, atunci
când i se cere să descrie în două cuvinte
activitatea sa. Implicarea în cabinetul ale
cărei baze le-a pus în urmă cu mai bine de
25 de ani în România este însă departe de
a se limita la domeniul relațiilor umane. Cu
un cult afişat pentru detaliu, Dana Gruia
Dufaut rămâne foarte implicată în urmă -
rirea dosarelor, după cum îşi asumă un rol
activ în partea de business develop ment,
în paralel cu o prodigioasă activitate în
sfera relațiilor sociale, care are legătură
mai ales cu viața comunității franceze din
România. Implicată în activitatea Camerei
de Comerț, Industrie şi Agricultură româno-
franceză (CCIFER) încă de la crearea
acesteia, acum 20 de ani, şi membru în
Consiliul de Administrație din 2010, Dana
Gruia Dufaut a fost aleasă în 2014 prin
sufragiu universal, pentru un mandat de 6 ani,
în funcția de Consilier Consular al Franței
pentru România şi Republica Moldova. 
În pofida unei agende completate cu multe
luni înainte, împărțită între cabinetul de la
Bucureşti şi cel de la Paris, Dana Gruia
Dufaut găsește timp pentru ceea ce îi place
să facă în afara profesiei: printre altele să
fotografieze. «Eu sunt înainte de toate un
avocat al investi torilor, care a pornit pe
calea antrepreno rialului în urmă cu 25 de
ani în România, şi care s-a aflat în situația
de a deveni şi ma nager. Mi-am însușit
abilitățile manageriale, pentru a putea
dezvolta Cabinetul, iar rezulta tele nu au
întârziat să apară. Am crescut constant şi
ne-am diversificat dome niile de interven -
ție, am format o echipă per formantă şi am
dimensionat această echipă până acolo
unde am planificat. Dosare ale clienților,
asociați, colaboratori, personal adminis -
trativ, finanțe…. în fine, tot mana gementul
unui cabinet de avocatură, aceasta este
activitatea mea. Si vorbim mai ales de
multă muncă în afara dosarelor. Totul este
posibil şi datorită sprijinului pe care îl
primesc din partea partenerelor mele,
Loredana Van de WAART şi Cristina
BOJICĂ.», afirmă Dana Gruia Dufaut,
pentru care doar pasiunea şi competența
pot garanta succesul pe termen lung în
avocatură.
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spus că a practica avocatura
în România este un act de
curaj… Eu cred că nu se
pune problema de curaj, ci
de a ține calea dreaptă, de
a respecta moralitatea în
care am fost educată şi
deonto logia profesiei mele,
aşa cum am învățat-o în
Franța, indiferent de
cărările ocolite ce ți se

deschid. Curajul înseamnă
să știi de ce anu me să nu îți
fie frică, cum spunea un
mare gânditor, iar eu chiar
cred că așa este.

dacă ar fi să descrieți în
două cuvinte activitatea
dumneavoastră care ar fi
acestea ? 

Ascultă şi ajută. Aceste
cuvinte definesc, atât relația
mea cu clienții care ne trec
pragul cabinetului, cât şi cu
oamenii din echipă. 
A asculta te ajută să înțe -
legi, iar înțelegerea îți întă -
rește legăturile cu ceilalți
şi îți permite în același
timp să descoperi soluții
pe care, altfel, ai toate

șansele să nu le găsești. 
Am fost învățată că în viață
nu este suficient să reușești
ceea ce îți propui, să alegi
drumul cel bun. Adevărata
împlinire vine doar atunci
când reușești, oferind ajutor
celor care au nevoie de el,
să îi determini să meargă
alături de tine pe acest
drum. 

cum vă împărțiți între res -
ponsabilitățile de avocat
şi cele de manager, antre -
pre nor ?

Înainte de toate eu sunt un
avocat al investitorilor, care
a pornit pe calea
antreprenorialului în urmă
cu 25 de ani în România şi
care s-a aflat în situația de a
deveni manager. Am dobân -
dit abilitățile manageriale,
pentru a putea dezvolta
Cabinetul. Rezultatele sunt
cele așteptate. Am crescut
constant şi ne-am
diversificat domeniile de
intervenție, am format o
echipă performantă şi ne-
am poziționat într-o zonă a
firmelor de avocatură care
dețin o poziție sigură pe
piață şi care oferă
consultanță de specialitate
juridică la cel mai înalt nivel
calitativ, pentru o clientelă
internațională.
Dosare ale clienților,
asociați, colaboratori,
personal administrativ,
finanțe…. în fine, tot ce ține
de managementul unui
cabinet de avocatură-
aceasta este activitatea mea
cotidiană. Și vorbim mai ales
de multă muncă în afara
dosarelor. Totul este însă
posibil şi datorită sprijinului
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pe care îl primesc din partea
partenerelor mele,
Loredana Van de WAART şi
Cristina BOJICA. 

ce pasiuni aveți în afara
profesiei? ce vă preocupă
în afara acesteia? mai
există timp pentru așa
ceva? 

Îmi place să fotografiez şi o
fac cu mare plăcere aproape
în fiecare zi, uneori chiar
între două întâlniri cu
clienții. Am aproape
întotdeauna în geantă un
mic aparat foto, pentru a
surprinde frumosul,
insolitul... Într-un fel 
se leagă cu profesia mea,
pentru că atât avocatura,
cât şi fotografia implică
observație, un demers
tehnic exigent şi
creativitate. În ambele

cazuri analiza şi ochiul
contează. Când am ocazia,
îmi place, de asemenea, să
bat magazinele de artizanat,
să „chinez” cum spun
francezii (să descopăr...
„insolitul” la târguri de
obiecte vechi). Dar şi să
descopăr şi să susțin
artizanii, fie că vorbim de
sticlari, de cei care lucrează
în fier forjat, sau de pictori,
sculptori .... Astăzi aceşti
artiști au nevoie de
susținere şi mă doare
sufletul să văd că în
Bucureşti dispar acele
magazine care promovau
arta meșteșugărească (cum
erau sticlarii pe Strada
Şelari, în cartierul Lipscani)!
În fine, multe din
preocupările mele extra-job
au legătură și cu viața
comunităţii franceze din
România. Particip în mod
benevol la activitatea

CCIFER, după cum susțin pe
cât pot diverse proiecte
culturale, sociale sau
educaționale inițiate de
membrii acestei comunități
în România. A nu se înțelege
că susținerea mea se
rezumă la un sprijin strict
financiar, deși acesta este
vital pentru derularea unui
proiect caritabil. Atunci
când am ocazia ofer cu drag
din timpul meu şi din
priceperea mea celor care
au nevoie. Când îți dorești
ceva şi când ceva te
pasionează cu adevărat, nu
se poate să nu îți găsești
timp, oricât de ocupat ai fi.

prin specificul activității,
interacționați cu inves ti -
tori de diverse naționa li -
tă ți. există o diferență între
investitorii români şi străini?
care sunt nevoile lor? 

Cei mai mulți antreprenori
români au împrumutat mult
din comportamentul în
afaceri al occidentalilor,
care pun mare preț pe
onestitate, simplitate,
rigoare şi respectarea
promisiunilor. Mulți dintre
românii care au reușit să
dezvolte business-uri
performante au adoptat
modele occidentale, astfel
că ei apelează cu aceeași
deschidere la avocați în
articularea proiectelor de
dezvoltare sau a
tranzacțiilor complexe. 
Sunt bine pregătiți în
negocieri şi familiarizați cu
practica consultanței
juridice.
În cabinet lucrăm cu o
clientelă formată 100% din
firme private, cu capital
străin, dar şi cu capital
autohton. Nevoile
investitorilor sunt aceleaşi:



vor stabilitate, predictibilitate şi
un tratament egal în relația cu
administrația, cu instituțiile
statului sau cu organele de
justiție. 
Ca o paranteză vă spun că, nouă,
ne este cel mai greu să le
explicam investitorilor cum se
face că în cauze similare, justiția
de la noi dă încă soluții diferite…
Chiar dacă din ce în ce mai rar …

este în continuare româ nia
atractivă pentru inves titorii
străini ?

Investițiile străine directe au
crescut anul trecut la 4,8
miliarde euro, comparativ cu anii
precedenți, deși nivelul de 9,5
miliarde euro din 2008, de
dinainte de criză, nu a fost atins.
Există, deci, interes de a investi
în România, dar ritmul şi mai
ales volumul acestor investiții
vor depinde de felul în care
Statul va știi să valorifice
oportunitățile regionale şi să dea
dovadă de consecvență în
elaborarea politicilor fiscale şi
economice. 
Așteptăm în continuare
tranzacții importante în
România, care rămâne
dependentă de capitalul străin
pentru a-şi finanța deficitul de
dezvoltare economică.

actualul cadru legislativ per -
mite dezvoltarea in ves tițiilor?

Este loc pentru mai bine, însă nu
putem să nu recunoaștem
progresele făcute în ultimii ani.
Am în vedere mai ales
îmbunătățirea legislației
privitoare la achizițiile publice şi
intrarea în vigoare a noii legi a
PPP, care ar trebui să conducă,
cel puțin teoretic, la o deblocare

a marilor proiecte de investiții.
Aş evoca, totodată, şi seria de
facilității fiscale sub forma
ajutoarelor de stat care au
potențialul de a impulsiona
investițiile în anumite sectoare şi
regiuni ale țării, precum şi
facilitățile oferite, după o
îndelungată așteptare, firmelor
care desfășoară activități în
domeniul cercetării-dezvoltării.
Mă refer la scutirea de impozit
pe salariile angajaților din acest
sector, deducerea fiscală
suplimentară de 50% din
valoarea cheltuielilor de
cercetare dezvoltare şi scutirea
de impozit pe profit pentru o
perioadă de 10 ani pentru
centrele de inovare, respectiv
companiile care desfășoară
exclusiv astfel de activități.
Facilitățile fiscale oferite firmelor
care activează în domeniul IT,
aplicate deja de câțiva ani cu
rezultate bune, contribuie în
continuare la dinamizarea
industriei, chiar dacă o lovitură
sub centură a fost aplicată de
Stat la începutul acestui an prin
eliminarea plafonului de plată a
CAS şi CASS de cinci ori salariul
mediu brut. Această măsură
lovește, se știe, în special
salariații cu venituri mari.
Confucius spunea că pentru a
muta un munte trebuie să începi
prin a îndepărta pietrele mici.
Aplicând această învățătură la
situația actuală a României, aş
spune că ceea ce trebuie să facă
acum Statul este să se asigure că
legile pe care le-a dat sunt
corect aplicate, să reducă
corupția şi să dea dovadă de
consecvență între ceea ce
promite şi ceea ce face. 

ce sfaturi dați viitorilor avo -
cați sau celor aflați la început
de carieră?
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Îmi cereți să dau sfaturi unor
tineri din Generația Y care, ştim
cu toții, cât de diferit gândesc şi
acționează față de noi, cei mai în
vârstă. Totuşi, cu toate diferențele
dintre noi în ce privește felul de a
ne raporta la profesie, la carieră,
în general, mă hazardez să dau
câteva sfaturi. 
Cel mai important ar fi ca ei să
rămână în profesie doar dacă simt
cu adevărat că sunt făcuți pentru
asta. Avocatura nu este o profesie
a jumătăților de măsură, este o
profesie în care poți atinge
performanța doar dacă te implici
cu pasiune, fără a-ți număra orele
de muncă şi dacă dai dovadă de
perseverență. 
Profesia de avocat de business
cere nu doar temeinice cunoștințe
juridice, ci mai ales rigoare,
precizie şi o gândire logică. De
aceea, le-aş recomanda să
investească cât de mult pot în
dezvoltarea lor personală şi
pentru dobândirea unor abilități
ce au legătură cu arta comunicării
şi interacțiunii umane, dar şi
pentru structurarea unei gândiri
logice. Personal am fost pasionată
de matematică şi cred sincer că,
ceea ce am învățat ca şi spirit logic
din matematică, mi-a servit în
profesie.
Nu în ultimul rând, cred că orice
avocat trebuie să contribuie în
fiecare minut al zilei la construirea
propriei reputații, să își fixeze
standarde etice înalte şi să facă
tot ce ține de el pentru a le
atinge. 
În fine, tinerii să nu rateze nicio
oportunitate ce li se oferă şi să
valorifice abilitățile lor de «nativi
digitali », căci ei pornesc cu un atu
imens în această eră digitală :
fiind deschiși la noile evoluții
tehnologice, pot să dezvolte noi
strategii de dezvoltare a profesiei.

mircea fica 

Avocatura nu este
o profesie a
jumătăților de
măsură, este o
profesie în care
poți atinge
performanța doar
dacă te implici cu
pasiune, fără a-ți
număra orele de
muncă şi dacă dai
dovadă de
perseverență. 

Adevărata
împlinire vine doar
atunci când
reușești, oferind
ajutor celor care au
nevoie de el, să îi
determini să
meargă alături de
tine pe acest drum. 
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analiza sentințelor arbitrale din
perspectiva acțiunii în anulare;
situații cu care se confruntă părțile

articol de avocat aliNa CoBuZ BĂGNaRu, Partener Fondator, Cobuz şi asociaţii 

n procedura
ICSID există
câteva probleme
reale care apar în

procedura ulterioară emiterii
unei sentinţe arbitrale,
respectiv:
Există situaţia în care deşi
partea care a pierdut ar dori
să anuleze sentinţa arbitrală
în ICSID, dar nu reuşeşte ca
urmare a standardelor şi
criteriilor foarte înalte, am
spune rigide- impuse de
această procedură şi pe care
partea care doreşte să le
invoce ca motive de acţiune
în anulare, realizează că nu le
îndeplineşte. 
Sunt şi investitori care au
temeri că, dacă vor pierde în
procedura ICSID, şi sentinţa
arbitrală conţine erori,
acestea nu vor putea fi
rectificate, rezultând astfel o
sentinţă arbitrală pusă în
executare, dar a cărei
legalitate poate fi pusă sub
semnul îndoielii. 
Există şi temerea pentru
partea care pierde că, deşi se
va adresa unui comitet ad
hoc care va analiza motivele
de anulare a sentinţei
arbitrale, acest comitet ad
hoc va refuza însă să o
anuleze, întrucât  criteriile de

apreciere sunt discreţionare. 
Prin urmare practicienii
trag semnale de alarmă că
această procedura ICSID este
necesar să fie revizuită, din
acest punct de vedere,
permiţând părţii care a
pierdut, să anuleze numai
acea parte din sentinţa
arbitrală care conţine erori. 
În cadrul celor 90 de acţiuni
în anulare, au fost formulate
un total de 43 de cereri
pentru suspendarea
executării, din care 41 au
condus la o decizie a
Comitetului ad-hoc. Din
acestea 41, Comitetele au
decis favorabil în 36 dintre
ele. În 22 dintre cazurile în
care a fost acordată
suspendarea, a fost stabilită şi
o cauţiune iar în 11 dintre
aceste 22 de cazuri,
suspendarea a fost înlăturată
pentru neîndeplinirea
condiţiei privind plata
cautiunii de către petent.

Rata de aNulaRe a
hotĂRâRiloR este extReM
de sCĂZutĂ

Cu alte cuvinte rata de
anulare (fie totală sau
parţială) a hotărârilor este

extrem de scăzută, însumând
2,8% din cazurile înregistrate
(6,6% din toate hotărârile).
Motivul pentru care numărul
acţiunilor în anulare este în
creştere, se datorează
faptului că numărul de
sentinţe arbitrale a crescut, şi
nu neapărat că ar exista mai
multe proceduri de acţiune în
anulare. 
De-a lungul istoriei derulării
procedurii ICSID au existat
două curente:
Primul curent apărut la
nivelul anilor ’80, cunoscut şi
sub denumirea de “primul
val” aprecia că motivele şi
interpretarea raţiunilor
pentru anularea unei sentinţe
arbitrale este prea scăzută ca
standard, ceea ce poate
conduce la anularea cu
uşurinţă a unei sentinţe
arbitrale şi la creşterea
ulterioară a costurilor
arbitrale per ansamblu.
La polul opus se află  noul
val de critici observat în
aprilie 2011 la New York Law
School Global Law & Justice
Colloquium de către
Profesorul David Caron care a
subliniat că s-a ajuns la acest
moment la un standard
foarte restrictiv de
interpretare a motivelor de

acţiune în anulare, făcând
imposibilă aproape, anularea
unei sentinţe arbitrale. Cu
alte cuvinte, chiar dacă tribu -
nalele arbitrale comit erori,
aceste erori nu pot fi corec ta te
chiar dacă acestea se desco -
peră ulterior de către părţi. 
Articolul  52(3) din
Regulamentul ICSID permite
comitetului ad-hoc să anuleze
o sentinţă arbitrală dacă cel
puţin unul dintre cele 5
motive invocate sau mai
multe sunt întrunite pentru
acţiunea în anulare. 
În temeiul art.52 din
Regulamentul ICSID un
Comitet ad-hoc poate anula
total sau parţial o hotărâre în
baza următoarele motive de
anulare:
Tribunalul nu a fost corect
constituit;
Tribunalul a făcut exces
intenţionat de puterile ce i-au
fost atribuite;
Unul dintre membrii
Tribunalului a fost corupt;
S-a încălcat grav o regulă
fundamentală de procedură;
Hotărârea pronunţată nu
cuprindea motivele pe care 
s-a bazat.

Regulile Arbitrale ICSID nr. 50
şi 52 până la 55

î
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implementează remediul anu -
lării din Convenţie, incluzând:
procedura, 
numirea Comitetului 
ad-hoc ce va decide asupra
cererii şi,
cererile de suspendare a
executării hotărârii până la
judecarea cererii de anulare.
Termenul de formulare al
unei cereri de anulare a
hotărârii arbitrale ICSID este
de 120 de zile de la
comunicarea hotărârii. 

Pe baza consimțământului
dintre state s-a decis iniţial că
procedura de arbitraj ICSID
nu poate fi subiectul unui
apel, ci numai a unei acţiuni
în anulare în baza unui temei
îngust. 
Hotărârile ICSID sunt obliga -
torii pentru părţile litigante;
nu pot fi atacate cu apel şi nu

pot face obiectul niciunui re -
mediu, altele decât cele pre -
vă zute în cuprinsul Convenţiei. 

Consimţământul statelor de a
limita revizuirea sentinţelor
arbitrale au neutralizat
inclusiv criticile investitorilor
care au pierdut arbitrajele şi
au descoperit că arbitrajul ad
hoc nu are puterea de a
corecta erorile care s-ar
putea identifica  în sentinţe. 
De altfel, investitorii
nemulţumiţi au şansa să
schimbe sistemul ICSID prin
simplul fapt că pot decide să
apeleze şi la alte forumuri
(instanţe competente) care
pot fi incluse în clauzele
arbitrale ca instanţe com -
petenţe în cazul apariţiei unei
dispute, sau, prin acordurile
bilaterale sau în contractele
internaţionale de investiţii. 

Singurele modalităţi prin care
se poate rectifica o hotărâre
ICSID se bazează pe cele 5
(cinci) remedii specifice
prevăzute în Convenţie.
Aceste remedii sunt:
Rectificarea (Articolul 49) –
Tribunalul poate rectifică
orice eroare materială,
aritmetică care s-a strecurat
în cuprinsul hotărârii;
Decizie suplimentară
(Articolul 49) – Tribunalul
poate decide asupra oricărui
aspect cu privire la care a
omis să se pronunţe în
hotărâre;
Interpretarea (Articolul 50)
– Tribunalul poate interpreta
hotărârea pe care a
pronunţat-o atunci când
există o dispută a părţilor cu
privire la înţelesul sau
aplicabilitatea hotărârii;
Revizuirea (Articolul 51) –

Tribunalul poate revizui
propria hotărâre în baza unor
aspecte nou descoperite,
aspecte de o asemenea
natură încât să aibă un
impact determinant asupra
hotărârii; şi
Anularea (Articolul 52) – un
Comitet ad-hoc poate anula
total sau parţial o hotărâre în
baza unuia sau mai multora
dintre următoarele motive de
anulare:
(a) Tribunalul nu a fost corect
constituit;
(b) Tribunalul a făcut exces
intenţionat de puterile ce i-au
fost atribuite;
(c) Unul dintre membrii
Tribunalului a fost corupt;
(d) S-a încălcat grav o regulă
fundamentală de procedură;
(e) Hotărârea pronunţată nu
cuprindea motivele pe care 
s-a bazat.

Articolul 50 din Convenţia ICSID permite
părţilor doar să obţină o clarificare asupra
scopului şi înţelegerii sentinţei, dar nu permite
tribunalului arbitral să reconsidere sentinţa. 
Rolul Comitetului ad-hoc este fie de a respinge
cererea de anulare, fie de a admite cererea şi
anula decizia (total sau parţial) în baza unuia
dintre motivele enumerate în Articolul 52 din
Convenţie. Acest Comitet ad hoc însă nu
poate judecă litigiul pe fond.
Membrii Comitetului ad-hoc sunt numiţi din
Tabloul Arbitrilor ICSID, fără excepţie. Este
interzis ca membrul unui Comitet ad-hoc să fi
fost membru al Tribunalului care a pronunţat
hotărârea atacată. Este obligatoriu şi ca
membrii Comitetului ad hoc să fie de altă
naţionalitate decât cei care au format
Tribunalul Arbitral. 
Din punct de vedere procedural, judecarea
unei acţiuni în anulare corespunde cu proce -
dura derulată în faţă Tribunalului Arbitral.
Procedurile se finalizează cu pronunţarea unei
decizii asupra anulării de către Comitetul ad-
hoc. Comitetul poate:
(i) respinge toate temeiurile de anulare,
hotărârea arbitrală rămânând intactă; 
(îi) menţine unul sau mai multe temeiuri de
anulare privitoare la o parte din hotărâre,
ceea ce conduce la o anulare parţială; 

(iii) menţine unul sau mai multe motive de
anulare privitoare la întreaga hotărâre, ceea
ce conduce la anularea integrală a hotărârii;
sau 
(iv) să îşi exercite discreţionar puterea de a nu
anula o hotărâre arbitrală, deşi a identificat
anumite erori în cuprinsul hotărârii .
Foarte important de subliniat este faptul că,
decizia Comitetului asupra anulării se bucură
de recunoaştere, forţă obligatorie şi este
executorie însă nu reprezintă o hotărâre
arbitrală şi, deci, nu poate face obiectul unei
anulări ulterioare. 
Interpretarea mecanismului de anulare a
hotărârilor arbitrale şi rolul Comitetelor ad-
hoc respectă un set de pricipii recunoscute de
majoritatea covârşitoare a jurisprudenţei
ICSID.
Aceste principii sunt:
(1). Temeiurile indicate în Articolul 52(1) din
Convenţie sunt singurele temeiuri ce pot
conduce la anularea unei hotărâri arbitrale
ICSID;
(2). Anularea este un remediu excepţional şi
foarte restrictiv, iar rolul unui Comitet ad-hoc
este unul limitat;
(3). Comitetele ad-hoc nu sunt curţi de apel,
anularea nu este un remediu împotriva unei
hotărâri incorecte, iar un Comitet ad-hoc nu

poate substitui analiza unui Tribunal Arbitral
cu o analiză proprie;
(4). Comitetele ad-hoc trebuie să exercite
discreţie pentru a nu distruge obiectul şi
scopul remediului ori să minimalizeze forţa
obligatorie şi finalitatea hotărârii arbitrale;
(5). Articolul 52 trebuie să fie interpretat în
conformitate cu obiectul şi scopul pentru care
a fost instituit;
(6). Autoritatea Comitetului ad-hoc de a anula
o hotărâre arbitrală se limitează la temeiurile
prevăzute în cererea de anulare, însă
Comitetul are putere discreţionară cu privire
la întinderea anulării, i.e. totală sau parţială.
Interesant de subliniat este că acest comitet
ad-hoc are puterea de a decide să anuleze
total o hotărâre arbitrală, neavând relevanţă
dacă petentul a solicitat anularea parţială sau
vice-versa .  În plus, este lipsit de relevanţă
orice acord al părţilor cu privire la această
problemă.
Apreciem în concluzie că, în baza Articolului 54
din Convenţia ICSID, care a fost ratificată de
România şi care face parte din ordinea juridică
internă, sentinţa arbitrală este un act direct
executoriu şi trebuie tratată ca o hotărâre
definitivă pronunţată la nivel naţional (a se
vedea articolele 1123 – 1132 din noul cod de
procedura civilă) .
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Bordianu & asociații este o
casă de avocatură extrem
de dinamică, cu un porto -
foliu valoros de clienți și cu
departamente puternice
de litigii și consultanță în
diverse sectoare eco no -
mice. care sunt pilonii care
au stat la baza succesului
dumneavoastră?

Bordianu și Asociații s-a
născut din dorința de a face
bine, de a servi unui scop
nobil,  primită în familie de
la mama mea, Victoria
Bordianu, judecător cu
peste 32 de ani de
experiență, în prezent unul
dintre fondatorii societății.
Am stabilit pilonii acestei
societăți încă dinaintea
existenței sale, deoarece
acești piloni au susținut și
susțin în continuare familia
mea, viața mea în toate
componentele sale: încre -
dere, susținere, creativitate,
libertate, într-un cuvânt
OAMENI. La Bordianu și
Asociații veți găsi în primul
rând OMUL din spatele
PROFESIONISTULUI. Am
încercat să făurim o
construcție care să reziste la
intemperii, care să aibă în
centrul său ca piatră

unghiulară, OMUL, adică să
rămânem împreună, să
privim în aceeași direcție, în
orice împrejurări, oricât de
vitrege ar fi.
Am încercat să spargem
tiparele profesiei, să des co -
perim ceea ce părea ascuns
pentru ochii altora, să
adoptăm strategii nebă nui te,
să îndrăznim și mai presus
de toate, să acționăm!
Oricâte obstacole am
întâmpinat, am început din
nou! Am creat, am făurit
legături, am surprins! Am
riscat succesul pentru a crea
ceva și mai măreț!

cum au evoluat cerințele
clienților și complexitatea
dosarelor la care ați lucrat,
în ultimii ani? 

Problemele juridice cu care
 se confruntă oamenii și
societățile oglindesc
realitatea și noile configurări
sociale, din ce în ce mai
complexe și mai diverse. Am
învățat împreună cu ei ce
înseamnă adaptarea. La
vremuri noi, am învățat să
propunem soluții
inovatoare. Am înțeles că
oamenii ei înșiși și/sau din
spatele companiilor, au

nevoie în primul rând
de înțelegere și
atenție, precum și
de soluții. Vor să
știe că au alături
oameni îndreptați
către soluții și acțiune,
și mai puțin atenți la
limite și restricții, acestea
trebuie să reprezinte doar
motivația creativității lor
profesionale.
Aș vrea să
subliniez
că

am învățat 
să propunem soluții inovatoare
interviu cu CĂtĂliNa BoRdiaNu - CalaNGiu, avocat Partener, Bordianu & asociații

www.bordianusiasociatii.ro
www.facebook.com/catalina.bordianu
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fiecare dosar are gradul lui de
complexitate, fie că aceasta se
naște din obiectul lui, din
valoarea acestuia sau din
implicațiile sau consecințele pe
care le poate genera. Atribuim și
recunoaștem fiecărui dosar pe
care îl instrumentăm, gradul de
complexitate din perspectiva
clientului nostru. Pentru orice
client, cauza sa este cea mai
importantă, cea mai dificilă și
reclamă o atenție sporită și o
implicare efectivă. 
La Bordianu și Asociații privim
prin ochii clienților noștri, dar în
același timp suntem și primii
judecători ai cauzelor lor. Ceea
ce vreau să spun este că nu
vindem iluzii de succes, chiar
dacă niciun client nu este
pregătit să primească vești mai
puțin favorabile. Am ales să
transmitem clientului nostru
informații exacte, corecte și cât
mai aproape de poziția unui
judecător imparțial. Am învățat
că doar așa putem traversa
demersul judiciar sinuos, făcând
Echipă cu clientul nostru.

ați activat trei ani în cadrul mi -
nisterului justiției, în dome ni ul
afacerilor euro pene, al pro gra -
melor cu finanțare nerambur -
sa bilă și al cooperării interna -
ționale în problematica luptei
împotriva corupției. cum apre -
ciați ultimul ra port al co misiei
europene către parla men tul
euro pean și consiliul european
privind progresele înre gis trate
de românia în cadrul mecanis -
mu lui de coope rare și verificare?

Ultimul Raport salută progresele
realizate, constanța acțiunilor în
acest sens, dar în același timp
subliniază obiectivele de
referință care nu au primit o
rezolvare nici în trecut și nici în

prezent: impredictibilitatea
procesului legislativ, aplicarea
inconsecventă a legii, ceea ce
generează o practică neunitară
la nivelul instanțelor, derapajele
în organizarea și funcționarea
instanțelor de judecată, cauzate
de lipsa personalului auxiliar,
gradul ridicat al încărcăturii
ședințelor de judecată,
procedurile de lucru lipsite de
inovație la nivelul birourilor de
arhivă și registratură din cadrul
instanțelor etc.
Cu privire la fenomenul corupției
în sistemul judiciar, apreciez că
mai multă transparență și
responsabilitate sau responsa bi -
lizare ar fi de natură să înlăture
suspiciunile care planează
asupra corectitudinii actului de
justiție. Am observat o oarecare
superficialitate în administrarea
dosarelor, o diminuare a rolului
activ al judecătorului, o
încercare a instanțelor de a grăbi
soluționarea cauzelor, în detri -
men tul temeiniciei și funda men -
tării hotărârilor judecătorești.
Practic, s-a sacrificat principiul
aflării adevărului, în favoarea
celerității actului de justiție.

cum apreciați organizarea și
influența confederațiilor pa tro -
nale din țara noastră, com pa ra -
tiv cu organizarea sindica te lor? 

Patronatele și sindicatele sunt
actorii principali de pe scena
dreptului muncii. Fiecare își
găsește resorturile și mecanis -
mele de acțiune specifice.
Cred că suntem în prezența unui
salariat informat, activ, conștient
de drepturile sale și în căutare
de remedii atunci când echilibrul
la locul de muncă îi este
destabilizat. Sigur că și raportul
de muncă, ca o relație
eminamente socială, a evoluat și

ea odată cu societatea, cu
revoluția mijloacelor de
informare, a rețelelor de
socializare, astfel încât distanța
dintre informația necesară și
salariatul aflat într-o criză a
contractului său de muncă, a
dispărut. Chiar dacă angajatorul
se situează în continuare pe o
poziție dominantă, ca trăsătură
esențială a raportului de muncă,
salariatul actual a înțeles că
trebuie să-și cunoască drepturile
și mai presus, trebuie să și le
apere. Și în acest sens,
activitatea de consultanță și
reprezentare în instanță în
domeniul dreptului muncii a
cunoscut o amploare față de anii
anteriori, și îi are ca beneficiari
atât pe salariați, cât și pe
angajatori, aceștia din urmă
manifestându-și intenția de a
construi politici sănătoase la
nivelul organizațiilor lor.

În concluzie, Bordianu și
Asociații este o firmă
inovatoare, devotată
angajamentului față de clienți.
Valorile noastre fundamentale
ca integritatea, inițiativa și
impactul au fost componente
esențiale ale relațiilor de succes
pe care le-am plăsmuit cu
clienții noștri, cu mult înainte de
formarea casei de avocatură
Bordianu și Asociații și le
menținem și în prezent. Casa
noastra de avocatură se bazează
pe un angajament de a asigura
servicii de calitate pentru clienții
noștri. Experiența noastră în
afaceri și legea ne-au
demonstrat necesitatea de a
asculta clienții și de a înțelege
nevoile lor, iar angajamentul
luat față de client este coloana
vertebrală a casei noastre de
avocatură.

mircea fica 

La Bordianu și
Asociații privim
prin ochii clienților
noștri, dar în
același timp
suntem și primii
judecători ai
cauzelor lor. Am
ales să transmitem
clientului nostru
informații exacte,
corecte și cât mai
aproape de poziția
unui judecător
imparțial. Am
învățat că doar așa
putem traversa
demersul judiciar
sinuos, făcând
Echipă cu clientul
nostru.

Experiența noastră
în afaceri și legea
ne-au demonstrat
necesitatea de a
asculta clienții și de
a înțelege nevoile
lor, iar
angajamentul luat
față de client este
coloana vertebrală
a casei noastre de
avocatură.



14 www.legalmagazin.ro ediŢie specialĂ mai 2017


la

dY
 la

W
Ye

R

Provocările creditorilor
în procesul de recuperare a creanțelor
interviu cu CRistiNa CoRNaCi, director General, avestis internaţional

avestis asigură servicii in -
te grate în sectorul de recu -
perare a bunurilor şi crean -
ţelor, acordând consul tan -
ţă şi oferind reprezentare
juridică în litigii. cum este
structurată echipa avestis?
cum vă motivaţi angajaţii?

Într-adevăr, Avestis Interna -
ţio nal SRL oferă servicii inte -
gra te în domeniul recuperării
bunurilor şi creanţelor.
Raportându-ne la serviciile
oferite clienţilor, ne-am orga -
nizat echipa în cadrul a două
departamente, specializate:
departamentul recuperări/re -
posesii şi departamentul litigii.
Ceea ce urmărim, cu priori ta -
te, în cadrul departamentului
de recuperări/reposesii este
realizarea, pe cale amiabilă,
într-un termen scurt (60-90
de zile de la înregistrarea
dosarului) a încasării crean -
ţelor, respectiv a reintrării în
posesia bunurilor, de către
clienţii noştri. Dosarele pe
care nu reuşim să le
soluţionăm pe cale amiabilă
sunt supuse unei proceduri
contencioase ce conduce la
soluţionarea favorabilă într-o
perioadă de timp rezonabilă. 
Departamentul litigii este
format din avocaţi specializaţi
pe acest segment de activi -
tate, care gestionează dosare
în cadrul tuturor instanţelor
din ţară, în materia executării

silite (contestaţii la executa -
re), pretenţii, insolvenţă,
plângeri penale, proceduri
speciale şi acţiuni de drept
comun (reziliere contract,
clauze abuzive, nulitate
contract, obligaţia de a face,
etc.). Cu ajutorul colabora -
tori lor din ţară, cât şi cu cel al
avocaţilor din sediul central,
gestionăm cu succes litigiile
încredinţate de clienţii noştri. 
Un atu important al echipei îl
reprezintă faptul că, aceasta
este formată doar din
absolvenţi ai instituţiilor de
pregătire în domeniul juridic,
astfel încât toate acţiunile
noastre se realizează în
perfectă concordanţă cu

normele legale. 
Ca în toate sectoarele
profund specializate, am
înţeles că, resursa umană
este primordială şi esenţială
în dezvoltarea unui business
reuşit de aceea am dezvoltat
o politică internă de
promovare a intereselor
comune angajat/angajator,
astfel încât aceştia să simtă că
succesul companiei depinde
de activitatea lor directă, iar
beneficiile acestui succes sunt
cuantificate inclusiv în
componente financiare,
aspect ce îl considerăm
motorul dezvoltării unei
apartenenţe la structura de
bază.

care sunt principalele pro -
vocări cu care vă confrun -
taţi, ţinând cont de faptul
că legislaţia în românia este
în favoarea debito ru lui?

Problemele cele mai mari cu
care ne confruntăm provin, în
primul rând, din instabilitatea
legislativă. Chiar şi dispoziţiile
legale ce au aplicabilitate
asupra unui număr covârşitor
de cauze, cum ar fi cele ale
Codului de procedura civilă,
se schimbă foarte des, creând
interpretări contradictorii şi
lipsa de coeziune a jurispru -
nden ței.
Nu ne putem pronunţa, cu
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exactitate, în sensul unei le -
gisla ţii favorabile debito ru lui,
cât mai degrabă în sensul
inter pretării legislaţiei exis -
ten  te, în favoarea debitorului,
de către instanţele judecăto -
reşti şi organele de cercetare
penală. Atât la nivel european
cât şi la nivelul ţării noastre,
tendinţa este de accentuare a
responsabilităţii sociale,
diminuându-se uşor principiul
forţei obligatorii a contrac -
telor. Astfel de exemple se
regăsesc în teoria clauzelor
abuzive sau a impreviziunii.
De pildă, în contractele dintre
consumatori şi profesionişti,
asistăm la intervenţia
instanţelor judecătoreşti în
modificarea clauzelor
contractuale, pentru a ajuta
consumatorul, fie să continue
executarea contractului care
a devenit pentru acesta
anevoioasă, fie să diminueze
obligaţiile financiare rezultate
din contracte neexecutate,
obligaţii ce au devenit împo -
vărătoare pentru consuma -
tor. Intervenţii ale instanţelor
judecătoreşti în modificarea
clauzelor contractuale există
chiar şi în contractele dintre
profesionişti, dacă se aprecia -
ză că un partener contractual
are o poziţie dominantă, iar
drepturile şi obligaţiile
reciproce sunt dezechilibrate.
Pentru a putea reprezenta cu
succes interesele clienţilor
noştri la momentul recupe -
rării creanţelor sau reposesiei
bunurilor, încercăm să îi
consiliem încă din etapă
iniţială, aceea a încheierii
contractelor. Analizăm
permanent diversele opinii şi
tendinţe pe care le întâlnim
în timpul soluţionării litigiilor
şi propunem clienţilor adap -
tarea clauzelor contractelor

pe care le încheie în mod
obişnuit, astflel încât să
putem limita pierderile, în
eventualele neînţelegeri ce
pot apărea pe parcursul
executării contractelor. 
În domeniul recuperării,
timpul este un factor decizio -
nal, interesele tuturor clien -
ţilor axându-se pe încasarea
într-un termen scurt şi cu un
minim de costuri. Dacă nu
reuşim recuperarea pe cale
amiabilă, suntem nevoiţi să
începem acţiunile judiciare.
Un fapt general cunoscut,
este acela că timpul de
soluţionare a unui litigiu este
foarte lung, chiar şi în cauzele
cu nivel minim de dificultate,
fiind nevoie de cel puţin 6
luni pentru finalizare. Nu vom
insista pe acest aspect, însă
dorim să evidenţiem că ne
confruntăm cu acelaşi
neajuns şi în etapa încuviin -
ţării executării silite, care nu
este contencioasă, deci nu
presupune înfăţişarea părţilor
în faţa instanţelor de jude -
cată. De exemplu, nicio
executare nu poate începe
până când executorul judecă -
toresc nu obţine o încuviin -
ţare din partea instanţei.
Potrivit Codului de Procedura
Civilă, instanţele sunt obligate
să se pronunțe asupra cererii
depuse de executor, în
termen de maxim 7 zile de la
înregistrarea dosarului şi să
redacteze încheierea privind
încuviinţarea în maxim 7 zile
de la pronunţare. În practică
însă nu am întâlnit nici măcar
o singură situaţie în care exe -
cu torul să primească înche -
ierea de încuviinţare în ter -
menul imperativ reglementat
de legiuitor, dimpotrivă,
există instanţe care comunica
asemenea încheieri în termen

de 3 - 4 luni de la înregistra -
rea dosarului. Iată că numai
începerea acestei  proceduri
trenează, iar în acest interval
în care executorul nu poate
face acte de executare,
fiindcă nu a primit încuviin -
ţarea, debitorul îşi poate crea
starea de insolvabilitate,
recuperarea fiind imposibil de
realizat.
Aceleaşi probleme ce ţin de
parcurgerea a etapelor
judiciare o întâlnim şi în
procedura insolvenţei. Spre
exemplu, în situaţia în care o
societate comercială ce are în
derulare contracte de leasing
intră în insolvenţă, finanţato -
rul nu are dreptul să rezilieze
contractele de leasing, cu
aplicarea clauzelor contrac -
tua le, ci doar să ceară denun -
ţarea contractelor, adminis -
tratorului judiciar. Dacă
administratorul judiciar nu
răspunde solicitării finanţa -
torului, sau emite un refuz
nejustificat, atunci finanţa -
torul poate solicita judecăto -
rului sindic să constate
denunţarea respectivelor
contracte şi să oblige
societatea insolventă la
predarea bunurilor, sentinţa
definitivă a judecătorului
sindic putând fi pusă în
executare silită. O asemenea
procedura însă poate dura
mai mult de un an, timp în
care societatea insolventă
continuă să folosească bunu -
rile fără să plătească ratele de
leasing, majorând astfel
pierderea finanţatorului.
Aşadar, ne dorim foarte mult
ca practicienii dreptului să
înţeleagă nu doar interesele
debitorilor, ce trebuiesc pro -
te jaţi de abuzurile profesio -
niş tilor, dar şi interesele
creditorilor care au nevoie de

recuperarea creanţelor într-
un termen scurt şi mediu
pentru a putea continua
activitatea economică. Aceste
politici pot duce la blocaje, iar
creditorii sunt forţaţi să aplice
măsuri severe şi să îşi
diminueze implicarea în zona
de creditare aspecte cu
influenţă negativă în
dezvoltarea unui mediu
economic sănătos.

acţionaţi ca un mediator
între cele două părţi – cre -
di torul / finanţatorul şi de -
bi torul. care este timpul
mediu de soluţionare a
unui dosar?

Timpul de soluţionare a unui
dosar depinde foarte mult de
solvabilitatea debitorului şi
deschiderea pe care ambele
părţi o manifestă pentru
soluţionarea pe cale amiabilă
a diferendului. Rolul nostru
major constă în identificarea
unor soluţii legale, benefice
părţilor şi prin dezvoltarea
unor proceduri ce duc la
rezultate imediate.  
În cazul în care debitorul este
solvabil, chiar dacă traversea -
ză o situaţie economică mai
grea, în termen de aproxima -
tiv 14 zile reuşim să soluţio -
năm dosarul, pe cale
amiabilă. Prin procedurile
judiciare, recuperarea
creanţelor şi a bunurilor se
realizează, în medie, într-o
perioada de 6 luni. 
Există însă şi dosare pe care
suntem nevoiţi să le închi -
dem, fără să recuperăm nici
măcar parţial creanţele,
deoa rece nu reuşim să identi -
ficăm bunuri sau venituri în
patrimoniul debitorilor.
Ponderea acestor dosare este
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extrem de redusă datorită
măsurilor preventive luate de
finanţatori.
Pentru a avea succes în
recuperare, încercăm să
convingem clienţii să ne transmită
dosarele într-un termen cât mai
apropiat de scadenţă. Spre
exemplu, sunt mult mai mari
şansele de a recupera o creanţă
atunci când se înregistrează
întârzieri de 40 - 60 zile de la
scadenţă, decât atunci când
primim dosarele spre
instrumentare la 6 - 12 luni de la
prima întârziere la plata. Cu cât
perioada este mai scurtă, cu atât
riscul insolvabilităţii debitorului
este mai mic. 

principalele bunuri care se dau
spre recuperare provin din
piaţă auto. din ce alte sectoare
economice vin bunurile şi
creanţele pe care trebuie să le
recuperaţi?

Chiar dacă majoritatea clienţilor
noştrii sunt instituţii finaciare,
bancare sau nebancare, la
serviciile noastre apelează pentru
recuperarea creanţelor societăţi
ce activează în domenii foarte
diverse: de la construcţii, reparaţii,
fabricare şi comercializare mase
plastice, IT, până la domeniul
arhitecturii şi al consultanţei.
Studiem cu atenţie dosarele ce ne
sunt încredinţate şi ne adaptăm
soluţiile fiecărui domeniul de
activitate în parte.

ce procent dintre firmele pe
care trebuie să le executaţi
apelează la procedura insol -
venţei? ce şanse de recuperare
mai aveţi în această situaţie?

Mai puţin de 15% din firmele
debitoare apelează la procedura

insolvenţei. Pentru
ca o societate să
solicite deschiderea
acestei proceduri,
este necesar ca
această să se afle în
stare de insolvenţă
şi bineînţeles să
depună mai multe
documente. 
Există situaţii însă în
care societăţi
debitoare mici sunt
în incapacitatea de
a achita datoriile la
scadenţă, dar nu
apelează la
procedura
insolvenţei, fiindcă
nu îndeplinesc una
sau mai multe dintre condiţiile
imperativ solicitate de către lege.
În procedura insolvenţei, şansele
de recuperare a creanţelor sunt
extrem de reduse şi depind de
garanţiile constituite în favoarea
creditorilor: ipoteci mobiliare,
imobiliare, fidejusiuni, etc. Sfătuim
clienţii ca, la încheierea
contractelor, să insiste pentru
obţinerea de astfel de garanţii, din
partea clienţilor, tocmai pentru a
diminua pierderile în cazul intrării
clienţilor în incapacitate de plată.
Chiar dacă societatea intră în
insolvenţă, iar patrimoniul său
este insuficient pentru acoperirea
pasivului, putem continua demer -
surile de recuperare a creanţelor
prin executarea garanțiilor consti -
tuite sau de la fidejusori sau garanți. 
De asemenea, în cadrul procedurii
insolvenţei, solicităm lichidatorilor
judiciari să efectueze demersurile
necesare atragerii răspunderii
administratorilor statutari.
Această măsură permite
creditorilor să se îndrepte
împotriva patrimoniului propriu al
administratorilor statutari ai
societăţilor insolvente, atunci
când aceştia se fac vinovaţi de

intrarea în incapacitate de plata a
societăţilor pe care le-au condus.

care sunt principalele cauze /
mo tive care duc la nerespec ta -
rea contractelor şi la începerea
procedurii de recuperare?

Principala cauză a nerespectării
contractelor o constituie dimi nua -
rea veniturilor, urmată de negli -
jenţa în gestionarea afacerilor.
De cele mai multe ori, debitorii se
confruntă cu probleme reale de
scădere a veniturilor, ceea ce
antrenează imposibilitatea de
executare a obligaţiilor asumate.
Dacă aceştia iau măsuri de la
primele semne de scădere a
capacităţii de plată, îşi pot
restructura activitatea, cu
diminuarea în termen real a
pasivului şi salvarea solvabilităţii.
Acest fenomen al lipsei de
comunicare dintre dintre părţile
aflate în dificultate de plată,
temporară sau nu, ţine de o
cultură financiară precară întâlnită
la nivelul societăţii noastre, poate
de o lipsa de sinceritate a
partenerilor contractuali.   
Mai grav însă este că, avem foarte
multe situaţii în care nerespec tarea
contractelor este cauzată de
neglijenţă. Debitorii, deşi dispun de
mijloacele financiare necesare
executării obligaţiilor, susţin că au
uitat datele scadente, întârzierile
acumulează în sarcina lor penalităţi
din ce în ce mai mari şi ajung în
situaţii de criză pe care nu le pot
gestiona. Demersurile de recupe -
rare presupun costuri pe care cre -
di torii le avanzează şi care trebuie
să fie rambursate tot de debitori,
astfel încât debitorii ajung să su -
porte cu patrimoniul propriu, con -
secinţe extrem de grave ale ires pon -
sabilităţii de care au dat dovadă.

sorina viziru 

Chiar dacă
majoritatea
clienţilor noştrii
sunt instituţii
finaciare, bancare
sau nebancare, la
serviciile noastre
apelează pentru
recuperarea
creanţelor societăţi
ce activează în
domenii foarte
diverse: de la
construcţii,
reparaţii, fabricare
şi comercializare
mase plastice, IT,
până la domeniul
arhitecturii şi al
consultanţei. 
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anul acesta aniversați 15
ani de când sunteți avocat
în Baroul București. cât de
mult a schimbat tehnolo -
gia modul de lucru al avo -
caților și comunicarea cu
autoritățile și clienții? 

Foarte mult, îmi aduc aminte
de anii 2000-2001 când
birourile de dactilografie încă
mai erau situate în
proximitatea instanțelor de
judecată. Aș putea spune că
tehnologia a evoluat extrem
de mult în ultimii 15 ani.
Dacă în urmă cu 15 ani
tehnologia era în faza de
debut, când marile case de
avocatură făcuseră tranziția
de la mașina de scris la
computere legate în rețea,
acum avem servicii special
dedicate serviciului juridic.
Multe companii au dezvoltat
proiecte care acoperă orice
nevoie, de la softwareuri
pentru managementul
specific avocaților, servicii de
securitate a datelor, arhi -
vare, până la implementare
și administrare infrastructură
hardware, suport tehnic și
management al
documentelor. Datorită
tehnologiei, comunicare cu
clienții se realizează în timp
real. Bineînțeles că evoluția
nu se oprește aici. Nevoile
avocaților sunt atât de
avasante, încât așteptăm cu
nerăbdare companiile
specializate să ne surprindă
cu noi soluții inovative, care
să ajute la gestionarea și dez -
voltarea acestui domeniu. 

ce strategie aveţi pentru
sti mularea şi fidelizarea an -
gajaţilor și colabora to rilor? 

Pentru a fideliza și a stimula
membri echipei este foarte
important să respecți cu
strictețe regulile "de aur" ale
managementului și munca în
echipă.
Pornind de la valorile
companiei, pregătim din
timp viitoarele elite. Unul
dintre principalii stimuli îl
reprezintă pregătirea
profesională continuă a
avocaților noștri. Rezultatele
bune apar atunci când
membri echipei învață
permanent și se dezvoltă
personal și profesional.
Identificăm în fiecare un set
de competențe format din
cunoștințe, abilități și valori,
iar prin programele de
mentorat stabilim împreună
un plan de dezvoltare. 

potrivit rezultatelor stu -
diului global “tendințe în
serviciile juridice”, realizat
de rsg consulting la ce -
rerea deloitte legal, pia ța
serviciilor juridice trece
prin transformări ra dicale
datorate reglementărilor
tot mai complexe, riscului
crescut în arii multiple,
evoluției economiei digi -
tale și  presiunii continue
privind reducerea costu -
rilor. cum vedeți evoluția
pieței avocaturii în româ -
nia, în acest context? 

Provocarea momentului o
reprezintă inovarea
permanentă a modelului de
business, a strategiei. Un
mod de gândire rațional,
principii noi și înțelepciune
neconvențională, sunt, din
punctul meu de vedere
condițiile fundamentale ale
unei abordări sistematice a
reinventării pieței de
avocatură din România.
Schimbările fulminante,
beneficiile efemere,
competitorii războinici,
piețele fisurate, cu alte
cuvinte o mică parte din
provocările secolului 21, ne
arată slăbiciunile unui model
de management care nu
reușeste să țină pasul cu
timpurile. Schimbarea
trebuie să înceapă cu
managementul. Fie că
vorbim despre modul cum

este definită performanța
sau cum se alocă resursele,
procesele de management
sunt primele care trebuie
inovate pentru a genera
schimbarea dorită. 

ce sfaturi le oferiţi doam -
nelor avocat aflate la înce -
put de carieră? ce calități
sunt necesare pentru un
parcurs profesional consis -
tent?

Rezolvarea problemelor
importante necesită
ingeniozitate, curaj și
perseverență. Trebuie să fie
mereu dornice să învețe
ceva nou, să-și
conștientizeze
autenticitatea, să accepte
schimbarea și să aibă cu plan
coerent de pregătire
personală și profesională.
Am vorbit despre
perseverență pentru că
perseverența se bazează pe
cunoașterea de sine. Asta
presupune să-ți cunoști
valorile, convingerile,
sentimentele, atitudinile și
să-ți accepți slăbiciunile.
Odată ce înțelegi toate
aceste lucruri despre tine
însăți, ești gata să pornești în
călătorie însă fără a uita că
avocatura este o profesie
care se practică cu multă
pasiune și dăruire.

mircea fica 

Pregătim 
din timp viitoarele elite
interviu cu NiColeta MuNteaNu, avocat Partener, Borza și asociații
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în marea familie CeC Bank  
există energie, entuziasm şi sinergie
interviu cu MiRela ioVu, Vicepreşedinte, CeC Bank

ce departamente coor do -
naţi în calitate de vice pre -
şedinte al cec Bank? 

Pentru a putea obţine
„licenţă” de bancher din
partea Băncii Naţionale a
României, o persoană
nominalizată pentru funcţia
de conducător de bancă,
executiv sau neexecutiv,
trebuie să dispună în orice
moment de o bună
reputaţie, de cunoştinţe,
aptitudini şi experienţă
adecvate naturii, extinderii
şi complexităţii activităţii
instituţiei de credit şi
responsabilităţilor încre -
dinţate. Doar astfel poate fi
în măsură să înţeleagă
activităţile desfăşurate de
instituţia de credit, inclusiv
principalele riscuri
implicate, să se pronunţe în
deplină cunoştinţă de cauză
şi, în general, să îşi desfă -
şoare activitatea conform
unei practici bancare
prudente şi sănătoase. În
ceea ce mă priveşte, fiind de
profesie jurist şi având o
experienţă bancară de 20 de
ani, coordonez inter alia
departamentele juridic şi
contencios, arierate şi
valorificare active, precum şi
„laboratorul” de servicii şi
produse, relaţii externe şi
finanţări structurale.

cum este organizat depar -
tamentul juridic?

Având în vedere mărimea
băncii şi complexitatea
activităţii desfăşurate, am
decis că pentru o gestionare
mai eficientă a serviciilor
juridice să separăm asis ten -
ţa juridică în faţa organelor
cu activitate jurisdicţională
de cea de consultanţă. Prin
urmare, în 2007 am
reorganizat depar tamentul
de specialitate existent la
acea dată în două direcţii,
Direcţia Juridică şi Direcţia
Contencios, centra lizând
servicile juridice. Modul de
organizare şi de desfăşurare
a activităţii acestor direcţii
răspunde întocmai normelor
legale şi cerinţelor Băncii
Naţionale a României, dar şi
celor mai bune practici,
respectiv strategiei de
afaceri şi misiunii CEC Bank.
Astfel, rolul primordial al
acestora în organizaţie este
de a se asi gura că întreaga
activitate este ţinută la
adăpost de riscuri juridice şi
reputațio na le. 

cu ce societăţi de avoca tu -
ră colaboraţi constant?

Nu colaborăm constant cu
firme de avocatură, întrucât

în cadrul departamentelor
de specialitate avem jurişti
cu o vastă experienţă, care
pot reprezenta interesele
băncii în absolut orice
cauză, indiferent de
complexitate ori „miză”.
Desigur, în situaţii temeinic
justificate, în care
activităţile juridice de
consultanţă, de asistenţă
şi/sau de reprezentare
necesare nu se pot asigura
de personalul nostru, se pot
achiziţiona servicii de
această natură, însă numai
în condiţiile OUG 26/2012
privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor
publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a
unor acte normative şi
numai cu aprobarea şi
mandatarea
reprezentanţilor
acţionarului în organele de
conducere ale băncii.

cum vedeţi dezvoltarea
medierii în românia?

Medierea reprezintă una
dintre metodele cele mai
utilizate ca soluţii
alternative la instanţele de
judecată. În ultimele două
decenii, aceasta a înregistrat
un impact considerabil în
Europa şi în România, pe

fondul dezvoltării sociale, al
aglomerării instanţelor de
judecată şi al dezvoltării
unei noi concepţii privind
managementul
corespunzător al
conflictelor. Uniunea
Europeană a conştientizat
beneficiile medierii, pentru
societate în general şi
pentru oameni în mod
particular.
Medierea propune
soluţionarea conflictelor pe
cale amiabilă prin metodă
dialogului structurat, iar
promovarea acesteia nu
înseamnă altceva decât
promovarea dialogului şi a
discuţiilor paşnice
îndreptate spre identificarea
unei soluţii amiabile. În
România, Legea Medierii nr.
192/2006 a avut
îmbunătăţiri an de an.
Numărul mediatorilor
crescând constant, iar
progresul legislativ făcându-
se treptat, s-a ajuns până la
introducerea obligativităţii
unei şedinţe de informare la
mediator înaintea unui
proces judiciar, prin Legea
nr. 115/2012. Însă această
obligativitate nu a durat
mult, întrucât prin Decizia
CCR 266/2014 s-a
concluzionat că:
„Obligativitatea participării
la informarea despre
avantajele medierii
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reprezintă o îngrădire a
accesului liber la justiţie,
deoarece se constituie într-un
filtru pentru exercitarea acestui
drept constituţional, iar prin
sancţiunea inadmisibilităţii
cererii de chemare în judecată,
acest drept este nu doar
îngrădit, ci chiar interzis". Prin
urmare, în acest moment,
medierea este slab utilizată de
cetăţenii români, deşi a crescut
numărul celor care cunosc
această procedură.  Evoluţia
medierii este una
nesatisfăcătoare, având în
vedere şi noua legislaţie penală
care lărgeşte cadrul medierii şi
în domeniul penal, oferind
părţilor dreptul la alegerea unui
mediator pentru soluţionarea
amiabilă a unor infracţiuni.
Deşi Uniunea Europeană
promovează medierea şi
metodele alternative de
soluţionare a litigiilor, rămâne la
latitudinea fiecărui stat ce
politici interne adoptă în
domeniu, ce stimulente oferă
pentru justițiabili sau ce calitate
a serviciilor de mediere
garantează. La nivelul statului
român, cu toate că a fost
puternic mediatizată, medierea
nu a avut impactul dorit,
instanţele de judecată fiind în
continuare supraaglomerate.
România a asigurat
implementarea Directivei
11/2013 prin intermediul
Ordonanţei 38/2015 privind
soluţionarea alternativă a
litigiilor dintre consumatori şi
comercianţi, prin care s-a avut în
vedere crearea unui mecanism
simplu care să permită atât
consumatorilor cât şi furnizorilor
de servicii mecanisme de
soluţionare a disputelor mai
rapide, mai ieftine şi mai uşor de
utilizat decât prezentarea în
instanţă. Având în vedere

complexitatea domeniului
bancar şi impactul pe care
serviciile bancare îl au în
societate, statul român a
considerat oportun ca pentru
domeniul bancar să înfiinţeze
Centrul de Soluţionare
Alternativă a Litigiilor din
sistemul Bancar (CSALB). Şi
această procedură a fost una
complicată, în sensul că este şi
în prezent dificil să convingi
consumatorii asupra eficienţei
centrului. Reticenţa provine cel
mai probabil dintr-o mediatizare
insuficientă şi pe înţelesul
tuturor a metodelor alternative
de soluţionare a disputelor. Mai
mult, o atitudine descurajantă în
opinia consumatorilor poate fi
indusă şi de faptul că anumite
instituţii de credit nu acceptă
încă solicitările formulate prin

intermediul CSALB, câtă vreme
oricum nu le-au acceptat în
cadrul încercării de soluţionare
amiabilă, în faza de reclamaţie
simplă, evitând chiar contactul
cu aceşti clienţi. Insuccesul
acestor proceduri derivă şi din
faptul că atât procedura
medierii, cât şi procedura CSALB
nu sunt obligatorii pentru
comercianţi şi nici pentru
consumatori, fiind facultative şi
voluntare. Chiar dacă acestea
sunt extrajudiciare şi gratuite,
consumatorul alege de cele mai
multe ori tot calea instanţelor de
judecată, fiind mai încrezător în
soluţionarea disputei în acest fel.
Cu toate acestea, sunt de părere
că impunerea prin lege a etapei
prealabile, care constă în
încercarea de soluţionare
directă, ar genera întârzieri
nejustificate, mai ales în
contextul unor relaţii încordate
între consumator şi comerciant.
Amintesc aici de cazurile în care
consumatorii, deşi au formulat
reclamaţia/solicitarea direct
către comerciant, ulterior, în
aşteptarea răspunsului, au
renunţat la continuarea
demersului iniţiat la nivelul
CSALB, îndreptându-se direct
către instanţele de judecată.

evoluţia tehnologică a produs
schimbări structurale în in dus tria
serviciilor financiar-banca re.
cum s-a adaptat cec Bank la
acest proces?

Cu peste 152 de ani de tradiţie,
cea mai veche bancă din
România, CEC Bank, îmbină
experienţă cu capacitatea de a
se adapta permanent cerinţelor
clienţilor şi oportunităţilor din
piaţă. Pe măsură ce clienţii devin
din ce în ce mai familiarizaţi cu
mediile digitale, oferta băncii se

La CEC Bank avem
permanent în
vedere o cultură
organizaţională
centrată pe
respect, loialitate,
etică în afaceri,
prudenţă şi
integritate.
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completează şi se revi zuieş te
permanent cu servicii care
facilitează contactul direct al
clienţilor cu banca şi permit
efectuarea de operaţiuni în
orice moment şi din orice
locaţie.  
Clienţii CEC Bank pot aplica
online pentru un credit de
nevoi personale sau pentru
un card de credit, atât prin
accesarea site-ului de
internet al băncii,
www.cec.ro, cât şi prin
accesarea minisite-urilor
dedicate, https://nevoi-
personalececbank.ro/ şi
https://cardinrate.ro. De
asemenea, Serviciile
Internet Banking şi Mobile
Banking oferă acces
clientului la conturile sale 7
zile din 7, 24 ore din 24 şi
costuri reduse cu 50% faţă
de ghişeele băncii la
operaţiunile efectuate prin
aceste servicii (plăți intra şi
interbancare, în lei şi valută,
schimb valutar, constituire
şi lichidare depozite,
programare ordine de plată
periodice etc). Mai mult,
clienţii ce achiziţionează
serviciul Mobile Banking au
acces instant de pe
terminalul mobil
(smartphone sau tabletă cu
sistem de operare Android
sau iOS) la o gamă extinsă
de informaţii, de la locaţiile
ATM-urilor şi agenţiilor,
până la informaţii privind
cursul de schimb valutar,
indici de referinţă, gama de
produse şi servicii ale 
CEC Bank sau la calculatorul
de rate. Serviciul Info SMS
permite primirea de mesaje
despre tranzacţiile efectuate
cu cardul de debit
Mastercard Business (suma
utilizată, data, ora, locaţia),

soldul disponibil şi orice alte
operaţiuni de plăți şi
încasări din contul ataşat
cardului. Clientul poate
alege să primească mesaj
după fiecare tranzacţie
realizată din contul de card
sau numai în cazul
tranzacţiilor de încasări şi
plăți care depăşesc o
anumită valoare. Astfel,
clienţii băncii economisesc
timp şi bani şi pot îmbina
eficient accesul direct la
disponibilităţi prin canalele
alternative, cu vizită în cele
peste 1.000 de unităţi la
nivel naţional.
În “laboratorul” nostru de
servicii şi produse se
analizează permanent
trendurile industriei, astfel
încât să putem fi cu un pas
înaintea băncilor cu care
suntem în competiţie, şi
chiar să ne diferenţiem de
aceştia, cu produse flexibile,
inovatoare dar în acelaşi
timp, prietenoase şi simple.
De asemenea, studiem
tendinţa de digitalizare care
nu poate ocoli sistemul
bancar şi instituţiile fintech,
o aprigă concurenţă pentru
bankingul clasic. Deşi
suntem o bancă cu o istorie
seculară, percepută că fiind
mai degrabă tradiţională, ne
pregătim tot mai serios
pentru provocările pe care
le va aduce tehnologia.

cec Bank a aniversat re -
cent 10 ani de când este la
conducere echipa con du  să
de domnul preşe dinte radu
graţian gheţea. cum aţi
caracteriza această pe ri -
oadă de transformări pro -
funde şi de moder ni zare a
băncii?

Cum altfel decât o perioadă
extraordinară, unică, în care
s-a coagulat şi sudat o
echipă redutabilă, o mare
familie! Reuşita acestui
proiect unic în industria
bancară i se datorează
categoric domnului Preşe -
dinte Radu Graţian Gheţea,
care cu răbdare, diplomaţie
şi raţiune a reuşit să pună
„omul potrivit la locul
potrivit”,  materializând
astfel viziunea şi strategia
de a face dintr-o casă de
economii, o bancă comer -
cială universală. Ne aşteaptă
în continuare noi provocări
spectaculoase. Piaţa de
profil este plină de oportu -
nităţi şi sunt convinsă că
urmează alţi 10 ani în care
vom demonstra că reuşita
anilor anteriori nu a fost o
întâmplare. În marea familie
CEC Bank există energie,
entuziasm şi sinergie, astfel
încât orice ne vom propune,
cu siguranţă vom reuşi.
Altfel spus, „forţa vine din
interior”, aşa cum sună unul

dintre sloganurile noastre de
acum 10 ani, de la debu tul
procesului de rebranding.

ce măsuri aţi luat pentru
creş terea gradului de cu -
noaş tere şi înţelegere a
standardelor de integritate
de către angajaţii băncii şi
de către beneficiarii produ -
selor şi serviciilor cec Ban k?

CEC Bank manifestă o
atitudine fermă în ceea ce
priveşte stoparea
tentativelor de fraudă care
vizează atât patrimoniul, cât
şi produsele şi/sau serviciile
oferite. Toleranţa băncii la
orice tip de fraudă sau de
încălcare a legii sau a
reglementărilor interne este
zero. Acordăm o atenţie
deosebită prevenirii şi
combaterii tentativelor de
fraudare şi fraudelor, în
vederea menţinerii
încrederii clienţilor în bancă.
Încrederea este cel mai
important “capital” deţinut
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de o bancă, mai important
chiar şi decât fondurile
băneşti. Iar acolo unde
aceste situaţii apar, în ciuda
mecanismelor de depistare
precoce/operativă şi a
măsurilor de prevenire, cei
vinovaţi sunt puşi imediat
la dispoziţia organelor de
cercetare şi urmărire penală
şi, bineînţeles, concediaţi.
În acest sens, banca noastră
a adoptat o serie de măsuri,
dintre care amintesc
următoarele:

A fost elaborată  Politica
de integritate, antifraudă şi
anticorupţie, care se
adresează tuturor
funcţionarilor din CEC Bank,
inclusiv societăţilor care
desfăşoară activităţile
externalizate de banca şi
care trebuie să se alinieze
cerinţelor în domeniu,
conform prevederilor
contractuale. Obiectivul
acestei reglementări este de
a preveni, stopa, limita,
recupera pierderile din
tranzacţiile frauduloase şi
de a păstra intactă reputaţia
băncii, cu scopul de a
prezenţa în mod unitar
următoarele:
- cerinţele conducerii băncii
în ceea ce priveşte atitudi -
nea faţă de orice tentativă
de fraudă/producerea unei
fraude şi angajamentul de
desfăşurare a unei activităţi
susţinute de prevenire şi
combatere a fraudei;
- definiţiile noţiunilor în
domeniu;
- mijloacele utilizate în
desfăş urarea activităţii anti -
fraudă (structuri organizato -
rice, proceduri interne).
Documentul are aşadar în
vedere diminuarea riscului

neidentificării operative a
tentativelor de fraudă
internă/corupţie. 
Elaborarea unei Declaraţii
angajament privind
păstrarea confidenţialităţii
şi a secretului profesional,
asumată de către toţi
salariaţii băncii. Declaraţia
vizează conştientizarea
importanţei acestor
responsabilităţi, în scopul
diminuării riscului de
divulgare a informaţiilor
confidenţiale privind datele
clienţilor sau activitatea
băncii, precum şi în scopul
diminuării riscului apariţiei
unor comportamente ina -
dec vate în relaţia cu clienţii.  
Crearea unei culturi
organizaţionale centrată pe
conformitate, antifraudă şi
respect pentru valorile sale
fundamentale (încredere,
onestitate, stabilitate),
funcţionale (siguranţă,
accesibilitate, simplitate) şi
de reprezentare (tradiţie,
simbol naţional). 

aţi subliniat recent faptul
că unele dintre mecanis -
me le de apărare pe care
sistemul bancar le-a clădit
de-a lungul timpului sunt o
bună guvernanţă corpora -
tivă, o cultură antifraudă şi
de integritate, un plan de
integritate, un sistem de
control intern, dezvoltat şi
eficient, prin înfiinţarea
celor trei funcţii esenţiale
ale sale - funcţia de audit
intern, funcţia de adminis -
trare a riscurilor, funcţia de
conformitate. cec Bank a
implementat mecanisme
eficiente de prevenire şi
combatere a fraudei. pe ce
principii se bazează ele?

Având în vedere că procesul
de prevenire şi combatere a
fraudelor este un proces
care se derulează continuu,
la CEC Bank avem în vedere
respectarea următoarelor
principii:

Dezvoltarea culturii
antifraudă în Bancă, con -
cretizată prin următoarele:
- respectarea exercitării
oricărei forme de control
intern implementată 
în pro cedurile interne de
lucru;
- acces la canale sigure de
raportare a suspiciunilor de
fraudă/fraudelor pentru toţi
salariaţii  (adrese speciale
de e-mail, aplicaţia dedicată
salariaţilor s.a.)
- stabilirea şi aplicarea
principiilor privind protecţia
avertizorilor;
- instruirea permanentă a
personalului pe linia formă -
rii unei conduite profesio -
nale şi morale adecvate.
Actualizarea permanentă
a reglementărilor interne
prin introducerea unor
componente de control
intern (autorizări
suplimentare, fluidizarea
circuitului documentaţiilor
s.a.), în funcţie atât de
modalităţile de fraudare
identificate, cât şi de
constatările din actele de
control încheiate la unităţile
băncii.
Utilizarea de tehnologii
performante în procesul de
verificare, monitorizare şi
analiză a tranzacţiilor, în
vederea identificării oricăror
anomalii.
Flexibilitatea structurilor
organizatorice care
activează în domeniu, în
scopul pregătirii/instruirii

unor salariaţi specializaţi în
activitatea antifraudă.
Asigurarea unei
comunicări operative şi
eficiente între structurile
organizatorice ale Băncii, în
sprijinul identificării
posibilelor cazuri de
fraudă/tentative.
Respectarea legislaţiei şi a
reglementărilor interne în
vigoare.
Iniţierea şi derularea de
afaceri numai cu clienţi
despre care nu există
suspiciuni că ar derula
activităţi frauduloase.
Respectarea
reglementărilor interne de
arhivare a evidenţelor
băncii, inclusiv în scopul
probator al unei activităţi
frauduloase.
Raportarea cazurilor de
fraudă către autorităţile
competenţe (Poliţie, Parchet
etc.), spre soluţionare,
precum şi cooperarea cu
acestea, pe durata investi -
gaţiilor, cu respectarea
legislaţiei privind
confidenţialitatea datelor.
Evaluarea constantă a
salariaţilor. 

În concluzie, o cultură
organizaţională solidă şi
eficace este un pilon
important al guvernanţei
corporative, iar în lipsa
acesteia, nicio instituţie nu
se poate dezvolta în mod
eficient şi armonios şi nici
nu-şi poate atinge obiecti -
vele. De aceea, la CEC Bank
avem permanent în vedere
o cultură organizaţională
centrată pe respect,
loialitate, etică în afaceri,
prudenţă şi integritate.

mircea fica 
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Profesia de consilier în proprietate
industrială s-a dezvoltat continuu
interviu cu CRiNa FRisCh, Președinte, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate industrială din România  
și Managing Partner, Frisch & Partners

ați fost aleasă recent în
funcția de președinte al
cncpir (camera națională
a consilierilor în proprie ta -
te industrială din româ ni a).
ce strategie de dezvoltare
aveți și ce echipă vă ajută? 

Mandatul acordat de
membrii CNCPIR mă
onorează, fiind conștientă
însă că nu va fi un drum lin
întrucât agenda pe care mi-
am propus-o în calitate de
președinte CNCPIR este una
ambițioasă.
Dorim să modificăm actul
normativ privind exercitarea
profesiei de consilier în
proprietate industrială,
reglementările cuprinse în
actul normativ actual O.G.
66/2000 nu mai corespund
situațiilor din prezent. Există
și situații apărute în practică
care trebuie reglementate.
Avem în vedere o cooperare
strânsă cu Autoritatea
Națională Vamală pentru
elaborarea unor noi
reglementări și metodologii
care să transpună în
legislația internă prevederile
Regulamentului EU nr.
608/2013 pentru simplifica -
rea procedurilor și metodo -
logiilor vamale, inclusiv cele
privind distrugerea
produselor contrafăcute.

De asemenea, vom crea un
comitet de lucru compus din
specialiștii noștrii și cei din
cadrul OSIM, pentru
adoptarea unei noi legi a
mărcilor care să corespundă
noilor reglementări privind
marca comunitară. Membrii
actualului Consiliu sunt
specialiști cu o practică și
pregătire substanțială în
domeniul proprietății
industriale, extrem de
dinamici și motivați. Am
reușit să creez o echipă
tenace și ambițioasă iar
rezultatele nu vor întârzia să
apară. în mod special mă
bazez pe conlucrarea cu
doamna consilier Raluca
Vasilescu, vicepreședintele
CNCPIR, care a deținut până
de curând calitatea de
presedinte a CNCPIR și cu
care am colaborat
îndeaproape în ultimii doi
ani. De asemenea, pe lângă
echipa de conducere, mă
bazez pe contribuția
membrilor activi ai CNCPIR,
întrucât interesul în
realizarea scopurilor propuse
este unul comun și va profita
tuturor membrilor noștri.
În mod particular îmi voi
concentra eforturile în
vederea creșterii
recunoașterii CNCPIR ca
partener decident alături de
autoritățile competente,

astfel încât adoptarea actelor
normative relevante să nu
fie făcută fără implicarea
noastră, atât ca specialiști
dar și ca reprezentanți ai
titularilor de drepturi. Există
exemple în trecut de
adoptare a unor norme care
contraveneau intereselor
comerciale ale clienților
noștrii și care în final au
afectat chiar interesele
membrilor CNCPIR și dorim
să evităm astfel de situații în
viitor. Dialogul constant cu
autoritățile cu atribuții în
domeniul proprietății
industriale este esențial.
Nu în ultimul rând, prin
intermediul comisiilor de
specialitate, vom monitoriza
încercările de practicare
ilegală a profesiei de
consilier în proprietate
industrială și de concurență
neloială și vom implementa
măsurile necesare pentru
stoparea acestor activități
care ne încalcă statutul.

ce potențial de creștere
are profesia de consilier în
proprietate industrială?

Estimarea mea este una po -
zitivă, ascendentă. În ultimii
ani profesia de consilier în
proprietate industrială s-a
dezvoltat continuu iar la

examenul de admitere în
profesie, care urmează să se
desfășoare în cursul acestei
luni, sunt înscriși aproximativ
100 de candidați la cele trei
domenii: mărci și indicații
geografice, brevete de
invenție și desene și modele
industriale.
Am în vedere și dinamica
start-up-urilor, a societăților
mici și medii care dezvoltă
proiecte inovative, interesul
acestora pentru protejarea
noilor tehnologii și produse
prin brevetare, inovații.
Discuția la acest moment
privește crearea și
identificarea protecției
creaților/tehnologiilor noi nu
printr-un singur titlu de
protecție ci printr-un
„pachet” de drepturi de
proprietate intelectuală. 

cum colaborează cncpir
cu asociațiile profesionale
similare din statele dezvol -
tate?

În mandatele trecute au fost
inițiate deja contacte cu
asociațiile profesionale de
profil, mai ales din Europa și
vom continua colaborarea cu
aceste organsime. Evident
vom dezvolta această
colaborare dar vom
identifica și noi oportunități
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menite a dezvolta implicarea
CNCPIR la nivel european și
internațional.

cum decurge parteneria -
tul cu osim și cu celelalte
instituții care reglemen tea -
ză sectorul de proprie ta te
industrială din românia?

Colaborarea de până acum a
fost una pozitivă. Ne vom
concentra pe dezvoltarea
acestei colaborări, inten -
ționăm  să avem întâlniri
periodice cu reprezentanții
acestor instituții pentru
îmbunătățirea sau
modificarea cadrului legal
dar și a practicilor existente.

când credeți că va con știen -
 tiza majoritatea ma na geri lor
români importanța respec -
tării proprietății indus tria le?
de ce este bine ca oamenii
de afaceri, universitățile, in -
ventatorii, etc. să colabo re -
ze perma nent cu experții
în proprie tate industrială?

Conștientizarea deja există,
chiar dacă în anumite cazuri
este în formă incipientă. În
mod special, mă bucură
interesul manifestat de start-
up-uri care abordează
frecvent membrii noștri, de
exemplu în legătură cu
strategii eficiente și unitare
de protecție, natura dreptu -
rilor, spațiile geografice unde
se dorește protecția. 

sunteți membru în comi -
te tul legislativ al inta
(aso ciația internațională a
mărcilor). ce modificări
legislative de impact se
preconizează, în viitor, în
această industrie?

Modificările principale în
domeniul mărcilor la acest
moment vizează în primul
rând alinierea la nivelul
statelor membre UE a
legislației naționale cu cea
comunitară și în particular
schimbarea procedurilor de
decădere sau anulare a
mărcilor și competența
judecării acestor cauze.

cum este structurată so -
cietatea dumneavoastră,
frisch & partners? care au
fost principalele provocări
în ultimii ani?

Suntem structurați în două
direcții care sunt
interdependente, un
departament care se ocupă
de obținerea protecției
drepturilor la OSIM, EUIPO,
WIPO, etc. și un alt
departament care asigură
apărarea acestor drepturi în
fața OSIM, a instanțelor de
judecată și autoritatea
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vamală, litigiile de proprietate
industrială într-un sens larg.
O parte din provocările cu care
ne-am confruntat le-au
reprezentat litigiile naționale sau
la nivelui UE, cu grad de
dificultate și implicații
comerciale. Am observat că rar
mai există un litigiu cu implicații
exclusiv de proprietate
industrială, sunt probleme și
implicații de drept al concurenței,
al dreptului comercial în general.
Contractele speciale, și mă refer
în primul rând la cele de franciză
sunt complexe, ridicând
probleme de jurisdicție, garanții
colaterale și concurență.
Un alt aspect sesizat în practică
se referă la cazurile de
contrafacere unde nu mai avem
perechea clasică, binomul
consacrat și anume omul bun,
titularul dreptului de proprietate
industrială, “omul bun”, care
acționează cu bună credință și
contrafactorul “omul rău” care
nu face altceva decât să încalce
drepturile prevăzute de lege în
favoarea titularului. Dimpotrivă,
există situații în care anumiți
titulari încearcă prin intermediul
acestor drepturi eliminarea sau
diminuarea concurenților care, la
rândul lor sunt titulari de drepturi
de proprietate industrială. Iată
cum un litigiu care aparent
privește exclusiv drepturi de
proprietate industrială devine
complex și ridică probleme de
drept și din alte domenii.

pe fondul crizei economice, a
crescut numărul și valoarea
bunurilor contrafăcute. care
au fost cazurile mai importante
de contrafaceri pe care le-ați
soluționat în ultimii ani? 

Gama de produse contrafăcute și
impactul acestora asupra

mediului de afaceri este în
continuare ridicat. Am observat o
tendință în comerțul cu
produsele contrafăcute de
concentrare către produsele de
lux, mai ales în domeniul modei,
inclusiv în ce privește creațiile
designerilor de nișă. La polul
opus se situează contrafacerea
unor obiecte de larg consum,
inclusiv sticlărie și veselă de uz
casnic.

cum apreciați activitatea jude -
cătorilor specializați în proprie -
tate industrială din București și
din marile orașe? 

Complete specializate în
domeniul proprietății industriale
avem doar în București, în alte
orașe acestea nu există.
Tribunalul București și Curtea de
Apel București acționează și ca

instanțe pentru mărcile
comunitare, având competența
unică de a judeca aceste cauze.
Este așadar ușor de observat
gradul de specializare și
competență a instanțelor din
București. În opinia mea, la acest
moment ar trebui să existe o
preocupare mai atentă cu privire
la constanța deciziilor pe
probleme similare, chiar în lipsa
unui sistem care să accepte
precedentul judiciar. De
asemenea, este esențial ca în
cazurile în care discutăm de
mărci comunitare și implicit de
aplicarea reglementărilor UE să
ne asigurăm că deciziile
pronunțate nu contravin practicii
la nivel UE și mai ales nu
contravin deciziilor obligatorii ale
Curții de Justiție a Uniunii
Europene.

cum percepeți nivelul actual
de concurență existent în
breas la consilierilor în proprie -
tate industrială?

Există cazuri de concurență
neloială în rândul consilierilor în
proprietate industrială
manifestate preponderent prin
încercarea de racolare a clienților
altor consilieri, de prezentare a
unor firme ca fiind reprezentante
a OSIM, WIPO, EUIPO pentru a
induce o falsă credibilitate
potențialilor clienți. Mi-am
propus ca în mandatul de
președinte CNCPIR să declarăm
toleranță zero față de astfel de
cazuri, actuala comisie de
disciplină a CNCPIR fiind hotărâtă
să ia măsurile necesare, inclusiv
prin aplicarea de sancțiuni. Este
esențial să asigurăm respectarea
Statutul profesiei și a Codul
deontologic al profesiei.

mircea fica 

Mă bucură
interesul
manifestat de
start-up-uri care
abordează frecvent
membrii noștri, de
exemplu în
legătură cu
strategii eficiente și
unitare  de
protecție, natura
drepturilor, spațiile
geografice unde se
dorește protecția
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lăpușan, moscovits, steo pan
& asociații este una dintre
cele mai apreciate case de
avocatură din cluj-napoca.
ce rol au avut și au doam -
nele avocat în succesul
societății?

Femeile au început să dețină
roluri centrale în toate
aspectele vieții, tinerele fiind
încurajate și educate să facă
tot ceea ce mamele nu au
putut realiza decât în mică
parte. Este recunoscut că
emanciparea femeii a
contribuit la îmbunătățirea
calității vieții familiale, la
creșterea din punct de
vedere economic și la
potențarea calității muncii
din fiecare domeniu de
activitate.
Începând cu secolul XX s-a
încurajat  participarea
femeilor la muncă, s-a
promovat un tratament
nediscriminatoriu pentru
femei la locul de muncă, s-a
stimulat participarea  școlară
fără niciun fel de
discriminare de gen și
participarea  femeii cu
drepturi egale în toate
sferele vieții, ceea ce a avut
ca rezultat o dezvoltare a
vieții de familie împotriva
modelelor tradiționale.
Din punctul meu de vedere
femeia avocat aduce un plus
valoare  prin intuiție și fler,
calități care sunt mai
pronunțate în rândul
doamnelor. Aceste calități
sunt exploatate în special în
cadrul negocierilor.
De asemenea, femeile sunt
înzestrate cu multă răbdare
și perseverență, calități care
le ajută să își atingă
obiectivele stabilite.

veți aniversa în curând 10
ani de când sunteți avocat
în Baroul cluj. cum perce -
peți modificările structu -
rale care au avut loc în
mediul de afaceri din cluj
și în sistemul juridic din
țara noastră?

Mediul de afaceri a crescut
foarte mult în ultimii 10ani.
În prezent asistăm la o
crește re a salariilor și la o
cerere tot mai mare pe piața
muncii.Viața economică și
piața muncii și-au revenit
spectaculos, chiar dacă au
fost lovite de criza din 2009.
În Cluj asistăm la o creștere a
pieței imobiliare fără prece -
dent. Piața imobiliară este în
dezvoltare puternică, fiind
alimentată de o cerere solva -
bilă, mai puțin specula tivă,
care a dus prețurile imobile lor
peste cele anterioare crizei.
Acestă piață pur concuren -
țială este în creștere datorită

salariilor mari, disponibilității
finanțării bancare, dar și a
ofertei relativ restrânse de
construcții noi de pe piață.
Legătura Clujului cu Europa
de Vest este tot mai puter -
nică și de aici și creșterea
salariilor pe zona de servicii.
Aeroportul din Cluj care are
un trafic în creștere puterni -
că a facilitat dezvoltarea afa -
cerilor, atrăgând investitorii
străini.
În Cluj constat o creștere a
ofertei educaționale private,
respectiv grădinițe, școli și
licee care încearcă să
implementeze metode de
predare care pun în valoare
potențialul copilului.

înainte de a deveni avocat
ați condus departamentul
juridic al unei mari compa -
nii locale. cât de impor -
tan tă este experiența de
business de zi cu zi pentru
un avocat?

Pentru a fi un bun avocat
trebuie să-ți  cunoști și să-ți
înțelegi clienții.Trebuie să
înțelegi cum se raportează ei
la risc, câștig și care este
nivelul lor acceptabil de a
încheia o tranzacție.
Afacerile presupun un risc.
Nivelul de risc acceptabil
pentru fiecare partener este
diferit. Aceste riscuri trebuie
înțelese, explicate și tranșate
cu mult tact. Clienților tre -
buie să le explici în termeni
simpli toate implicațiile
juridice pe care le presupune
încheierea unui act.

cum apreciaţi condiţiile
oferite investitorilor locali
şi străini de către adminis -
traţia locală şi de către
executiv?

Calitatea serviciilor adminis -
tra ției locale și centrale a
crescut în ultima vreme, dar
în urma anchetelor DNA se
observă o mare frică în a lua
decizii. În ultima vreme ne
confruntăm cu multe dosare
pe rolul instanțelor de
judecată în care sunt
implicate autoritățile
publice. Din punctul meu de
vedere acest fenomen
îngreunează foarte mult
mediul de business, iar
combaterea lui este
aproape imposibilă.

mircea fica 

aeroportul din Cluj  
a facilitat dezvoltarea afacerilor
interviu cu RaMoNa CRistiNa BeRCaN, avocat asociat senior, 
lăpușan, Moscovits, steopan & asociații



Moşire cu peripeţii 
sau despre durerile facerii
ordonanţei liberalizării gazelor

articol de avocat titular iRiNa RoxaNa PetRe, Cabinet individual avocat Petre irina Roxana
e-mail: irinaroxanapetre@handoca-lawgos.ro / telefon: 0722 224 520

-a discutat amplu
despre rolul pe
care avocatul şi 
l-ar putea asuma,

în spiritul tradiţiei vechii şcoli
de drept româneşti şi
europene, de paznic al
normelor şi valorilor statului
de drept şi raportor al de ra -
pajelor de la acestea, capabil
să ofere avertismente
timpurii privind orice riscuri
de încălcări grave ale ordinii
interne şi/sau comunitare
dar şi soluţii adaptative.  Este
neîndoielnic că mai ales în
domenii de maximă
complexitate, de interes
naţional, cum este sectorul
energetic, avocatul trebuie
să fie capabil să gândească
într-un cadru amplu ce
presupune nu numai
excelenta cunoaştere a legii,
ci şi a aspectelor tehnice de
reglementare precum şi a
implicaţiilor geo-politico-
sociale ale unor acte
normative existente sau
aflate în curs de elaborare
sau modificare.  Implicit, el
are obligaţia de a participa la
eforturile de reformare a
cadrului legislativ,
Chiar dacă ar fi naiv să ne
imaginăm că majoritatea

marilor companii
multinaţionale nu vor
încerca să îşi impună în
politicile publice interesele
partizane în scopul obţinerii
unor avantaje comerciale pe
termen scurt, considerăm că
nu este imposibil ca avocaţii
să îşi îndrume clienţii în aşa
fel încât astfel de companii
să beneficieze de avantajele
pe termen lung ale unui
mediu democratic şi
constituţional ce ţine cont de
un echilibru între interesul
public şi cel privat. 
Câteodată asta înseamnă
pentru avocatul specializat în
energie să “stea strâmb ca să
gândească drept”, în
încercarea de a găsi sens
interpretării unui text juridic
prin raportare la conjunctura
istorică şi socio-politică a
apariţiei şi la intenţiile
legiuitorului, exprimate în
notele de fundamentare.  În
anumite situaţii deşi scopul
declarat al iniţiatorului a fost
înlăturarea unor texte de
lege aflate în conflict cu
legislaţia europeană, noile
norme menţin sau introduc
noi riscuri de infringement.
În alte situaţii, deşi norma
juridică se doreşte clară, prin

generalitatea şi imprecizia
redactării se crează
posibilitatea interpretării ei
în sensuri ce contravin
scopului urmărit şi legislaţiei
europene. Un exemplu în
acest sens este mult
discutata ordonanţă de
urgenţă a “liberalizării pieţei
gazelor”-OUG 64/2016.

RestRiCţioNaRea
exPoRtuRiloR

Prima facie, scopul adoptării
a fost înlăturarea clauzelor
care îi obligau pe
producătorii de gaze
naturale să pună cu
prioritate la dispoziţie pentru
consumul intern gazele
produse, ceea ce ducea la
restricţionarea exporturilor,
nepermiţându-se liberul
schimb al gazelor naturale pe
piaţa comună.  Cu toate
acestea, în timp ce
remediază o situaţie juridică,
se menţin, respectiv se
creează şi altele la fel de
periculoase din perspectiva
încălcării aceloraşi articole
ale TFUE. În actuala variantă,
se impune producătorilor de
gaze să vândă o cantitate

minimă de gaze din
producţia proprie, stabilită
prin Hotărâre a Guvernului
numai pe “pieţele centra -
lizate din România”, fiind
afectat din nou principiul
liberei circulaţii a mărfurilor,
întrucât se reduce
posibilitatea producătorilor
de a-şi comercializa în mod
eficient produsele şi pe alte
canale de distribuţie a
mărfurilor, în esenţă prin
tranzacţii pe burse sau plat -
forme de gaze europeane. 
Pentru furnizori se impune
încheierea pe “pieţele
centralizate din România” a
unor tranzacţii pentru
“vânzarea/cumpărarea” unei
cantităţi minime de gaze
naturale stabilite prin
Hotărâre de Guvern.  Deşi
iniţiatorii au intenţionat să
facă referinţă la piaţa
românească, generalitatea
formulării, fără vreo referire
chiar şi indirectă la tranzacţii
încheiate pe teritoriul
României, a permis
interpretarea de către ANRE
a acesteia în sensul că orice
achiziţie de gaze realizată de
un furnizor român, chiar şi
cu livrare în afara frontierei
române sau în punctele de

s
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interconectare, în cazul
tranzacţiilor transfrontaliere,
ar atrage obligaţia
achiziţionării pe piaţa
centralizată din România a
unui procent minim din
cantităţile contractate cu
parteneri externi respectiv
din cele ce fac obiectul
tranzacţiilor transfrontaliere,
fără a avea garanţia
existenţei pe piaţa internă a
acestor cantităţi şi nici
garanţia de vânzare a
acestor gaze pe aceeaşi
piaţă.  

se îNCalCĂ liBeRa
CiRCulaţie a BuNuRiloR

Confruntat cu imposibilitatea
efectivă a îndeplinirii unor
astfel de obligaţii de
cumpărare, furnizorul
urmează să fie totuşi
sancţionat contravențional.
Toate aceste restricţionări
sunt contrare principiilor
europene cu privire la libera
circulaţie a bunurilor.
Barierele vizate de art. 34
din Tratatul de Funcţionare a
UE au în vedere obstacolele
apărute în Statele Membre
cu privire la aspecte cu
caracter transfrontalier,
adică tocmai cele introduse
prin noile restricţionări din
OUG 64/2016.  În esenţă,
comerţul intracomunitar
trebuie să nu fie afectat, iar
noile reglementări lovesc
direct în acesta, interzicând
indirect tranzacţionarea unor
cantităţi de gaze (cu atât mai
mare cu cât comerţul
transfrontalier este mai
mare) în spaţiul
intracomunitar.  Din
perspectiva practicii Curţii
Europene de Justiţie, se

consideră încălcat articolul
34 chiar şi dacă este vorba
despre măsuri ce afectează o
anumită cotă din
importuri/exporturi sau
numai un număr limitat de
agenţi economici.  În sens
larg, restricțiile cantitative
sunt definite ca “măsuri care
restricţionează total sau
parţial importurile sau
bunurile aflate în tranzit UE”. 
În momentul de faţă Comisia
pentru industrii şi servicii din
cadrul Camerei Deputaţilor a
iniţiat dezbateri publice în
scopul modificării acestei
Ordonanţe, punând în
discuţie varianta realizării
tranzacţiilor de gaze-naturale
exclusiv pe piaţa
concurenţială, în contextul
definirii unor principii de
funcţionare a unei astfel de
pieţe, după modelul celei din
electricitate.  Aceasta implică
şi introducerea unor termeni
noi, ca de exemplu cel de
“trader” precum şi cel de
“agent de transport”.
Foarte utile în ansamblul lor,
astfel de iniţiative nu trebuie
să piardă din vedere
recomandările legiuitorului
european conform cărora o
piaţă lichidă este strict legată
de atingerea unui nivel
suficient al capacităţii de
interconectare
transfrontalieră şi integrare a
pieţei, prin facilitarea
participării la piaţa naţională
a actorilor din alte State
Membre precum şi a
jucătorilor români la alte
pieţe regionale.  
Trebuie analizat cu atenţie
dacă obligaţia impusă
tuturor participanţilor la
piaţă de a tranzacţiona
exclusiv în România nu este
de natură a afecta comerţul

şi concurenţa
transfrontaliere, prin izolarea
producătorilor şi
importatorilor naţionali şi a
pieţei naţionale de producţia
care provine din alte ţări UE
sau non-UE, în condiţiile în
care principalii furnizori de
gaze externi nu sunt
europeni şi nu pot fi obligaţi
să participe la bursa română
de gaze, iar marea
majoritate a ţărilor membre
UE nu impun obligaţii legale
similare. Legislaţia europenă
privind securitatea
aprovizionării cu gaze
naturale are în vedere ca
mecanismele naţionale de
asigurare a capacităţii pot
conduce la o creştere a
preţurilor pentru toate
statele membre prin
împiedicarea utilizării optime
a capacităţilor de producţie
şi a flexibilităţii
transfrontaliere, întrucât
“energia trebuie să ajungă
acolo unde este necesară,
fără bariere fizice la
frontierele naţionale”.  
Aceste aspecte sunt cu atât
mai importante cu cât recent
Consiliul şi Parlamentul
Europei au ajuns la un acord
referitor la introducerea
unor noi reglementări ce
asigură o abordare regională
coordonată şi comună
privind măsuri de securitate
a aprovizionării cu gaze,
pentru administrarea
deficitelor; acestea sunt
prima expresie concretă a
principiului solidarităţii în
relaţiile dintre ţările vecine.
Pe de altă parte, Comisia
Europeană, în documentul
său de lucru privind evoluţia
Pieţei Interne de Energie,
aminteşte că este necesară
atât utilizarea instrumentelor

specifice pieţelor centralizate
cât şi a contractelor
bilaterale pentru importuri şi
tranzacţii transfrontaliere
întrucât acestea din urmă
corespund intereselor
comerciale legitime ale
partenerilor externi,
referitoare în esenţă la
modalitatea de formare a
mecanismelor de preţ,
distinctă de cea a
platformelor de
tranzacţionare şi la
securitatea pe termen lung a
livrărilor, dată fiind
specificitatea pieţei gazelor,
disponibilitatea redusă a
resurselor şi livrarea
acestora prin conducte
transfrontaliere de la
distanţe mari, în condiţiile în
care 65% din necesarul de
gaze al Uniunii Europene
este livrat majoritar din
Rusia şi parţial din Norvegia
şi Algeria. 

În cazul prezentat, s-a
încercat ilustrarea modului în
care un avocat specializat în
energie este provocat să
abandoneze o gândire în
termeni strict juridici, care ar
impune exclusiv o acţiune în
contencios administrativ în
vederea anulării actelor
ilegale în favoarea unei
analize critice a cadrului de
reglementare actual şi a celui
aflat în curs de elaborare din
perspectivă istorică, geo-
politică, socială şi
europeană, susţinută prin
participarea în cadrul
dezbaterilor publice la “actul
de creaţie”, unde avocatul ar
putea juca un rol
semnificativ cu condiţia ca el
să şi-l asume responsabil, iar
clasa politică să îi acorde
credit şi susţinere.
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legitimitatea modificărilor
aduse prin ouG nr 58/2016 
legii serviciilor comunitare 
de utilități publice nr 51/2006
articol de avocat daNiela-louise MohaNu, 
avocat titular, Cabinet de avocat daniela-louise Mohanu

egea nr. 51/2006
serviciilor
comunitare de
utilități publice a
suferit modificări

semnificative prin O.U.G. nr.
58/2016 pentru modificarea și
completarea unor acte
normative cu impact asupra
domeniului achizițiilor publice,
publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 738 din
22/09/2016, și prin Legea nr.
225/2016 pentru modificarea
și completarea Legii serviciilor
comunitare de utilități publice
nr. 51/2006, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr.
942 din 23/11/2016.
Probabil ce mai importantă
modificare și, din păcate,
nefericită, vizează art. 28 alin.
(2) referitor la gestiunea
directă. Ulterior modificărior
operate prin OUG nr. 58/2016
și a celor prin Legea nr.
225/2016, art. 28 alin. (2) are
următorul cuprins, cu
mențiunea că au mai fost
introduse alineatul (2^1) și
alineatul (2^2):
„ (2) Gestiunea directă se
realizează prin intermediul
unor operatori de drept public
sau privat, astfel cum sunt
definiţi la art. 2 lit. g), respectiv
lit. h), fără aplicarea
prevederilor Legii nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, Legii
nr. 99/2016 privind achiziţiile
sectoriale şi Legii nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări

şi concesiunile de servicii, care
pot fi: 
a) servicii publice de interes

local sau judeţean,
specializate, cu personalitate
juridică, înfiinţate şi organizate
în subordinea consiliilor locale
sau consiliilor judeţene, după
caz, prin hotărâri ale
autorităţilor deliberative ale
unităţilor administrativ-
teritoriale respective; 
b) societăţi reglementate de
Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu
capital social integral al
unităţilor administrativ-
teritoriale, înfiinţate de
autorităţile deliberative ale
unităţilor administrativ-
teritoriale respective. 
(21) Autorităţile deliberative
ale unităţilor administrativ-
teritoriale sau, după caz,
asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi
publice, în baza mandatului
primit, pot încredinţa unui
operator de drept privat
gestiunea serviciilor de utilităţi
publice sau a uneia ori mai
multor activităţi din sfera
acestor servicii prin atribuirea
directă a contractului de
delegare a gestiunii, cu
respectarea următoarelor
condiţii cumulative ce trebuie
îndeplinite atât la data
atribuirii contractului de
delegare a gestiunii, cât şi pe

toată durata acestui contract: 
a) unităţile administrativ-
teritoriale membre ale unei
asociaţii de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi
publice, în calitate de
acţionari/asociaţi ai
operatorului regional, prin
intermediul asociaţiei, sau,
după caz, unitatea
administrativ-teritorială, în
calitate de acţionar/asociat
unic al operatorului, prin
intermediul adunării generale
a acţionarilor şi al consiliului
de administraţie, exercită un
control direct şi o influenţă
dominantă asupra deciziilor
strategice şi/sau semnificative
ale operatorului
regional/operatorului în
legătură cu serviciul
furnizat/prestat, similar celui
pe care îl exercită asupra
structurilor proprii în cazul
gestiunii directe; 
b) operatorul regional,
respectiv operatorul, după caz,
desfăşoară exclusiv activităţi
din sfera furnizării/prestării
serviciilor de utilităţi publice
destinate satisfacerii nevoilor
de interes public general ale
utilizatorilor de pe raza de
competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale
membre ale asociaţiei,
respectiv a unităţii
administrativ-teritoriale care i-
a încredinţat gestiunea
serviciului; 

c) capitalul social al
operatorului regional,
respectiv al operatorului este
deţinut în totalitate de
unităţile administrativ-
teritoriale membre ale
asociaţiei, respectiv de
unitatea administrativ-
teritorială; participarea
capitalului privat la capitalul
social al operatorului
regional/operatorului este
exclusă. 
(22) În cazul serviciului de
transport public local de
călători, atribuirea directă a
contractelor de delegare a
gestiunii se face în condiţiile
prevăzute de regulamentul
(ce) nr. 1.370/2007 al
parlamentului european şi al
consiliului privind serviciile
publice de transport feroviar
şi rutier de călători şi de
abrogare a regulamentelor
(cee) nr. 1191/69 şi nr.
1.107/70 ale consiliului.” 
Așadar, în actuala
reglementare, gestiunea
directă se realizează prin
intermediul unor operatori de
drept public sau privat care
pot fi:
servicii publice de interes local
sau judeţean, specializate, cu
personalitate juridică,
înfiinţate şi organizate în
subordinea consiliilor locale
sau consiliilor judeţene;
societăți reglementate de
legea nr. 31/1990, cu capital
social integral al unităţilor

l
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administrativ-teritoriale,
înfiinţate de autorităţile
deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale
respective
OUG nr. 58/2016 adaugă
posibilitatea autorităţilor
deliberative ale unităţilor
administrativ- teritoriale sau,
după caz, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de
utilităţi publice, în baza
mandatului primit, de a
încredinţa unui operator de
drept privat gestiunea
serviciilor de utilităţi publice
sau a uneia ori mai multor
activităţi din sfera acestor
servicii prin atribuirea directă
a contractului de delegare a
gestiunii, cu respectarea
următoarelor condiţii
cumulative ce trebuie
îndeplinite atât la data
atribuirii contractului de
delegare a gestiunii, cât şi pe
toată durata acestui contract: 
a) unităţile administrativ-
teritoriale membre ale unei
asociaţii de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi
publice, în calitate de
acţionari/asociaţi ai
operatorului regional, prin
intermediul asociaţiei, sau,
după caz, unitatea

administrativ-teritorială, în
calitate de acţionar/asociat
unic al operatorului, prin
intermediul adunării generale
a acţionarilor şi al consiliului
de administraţie, exercită un
control direct şi o influenţă
dominantă asupra deciziilor
strategice şi/sau
semnificative ale
operatorului
regional/operatorului în
legătură cu serviciul
furnizat/prestat, similar celui
pe care îl exercită asupra
structurilor proprii în cazul
gestiunii directe; 
b) operatorul regional,
respectiv operatorul, după
caz, desfăşoară exclusiv
activităţi din sfera
furnizării/prestării serviciilor
de utilităţi publice destinate
satisfacerii nevoilor de interes
public general ale utilizatorilor
de pe raza de competenţă a
unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale
asociaţiei, respectiv a unităţii
administrativ-teritoriale care i-
a încredinţat gestiunea
serviciului; 
c) capitalul social al
operatorului regional,
respectiv al operatorului este
deţinut în totalitate de
unităţile administrativ-
teritoriale membre ale

asociaţiei, respectiv de
unitatea administrativ-
teritorială; participarea
capitalului privat la capitalul
social al operatorului
regional/operatorului este
exclusă. 
Atragem atenția că
modificările și completările
aduse prin OUG  nr. 58/2016
pot ridica mai multe
probleme: 
restrângerea nejustificată a
operatorului de transport
public local de a efectua alte
activități decât cele de
transport public social, mai
ales că mulți dintre ei sunt
operatori privați. Se poate
pune problema încălcării art.
53 din constituția româniei -
restrângerea exercițiului unor
drepturi sau al unor libertăți
– și a art. 45 - libertatea
economică;
nerentabilitatea şi ineficienţa
economică în sectorul
serviciilor de utilităţi publice.
Trebuie asigurată autonomia
financiară a operatorului. El
trebuie să își acopere
cheltuielile de producţie şi
exploatare, cheltuielile de
întreţinere şi reparaţii, a
amortismentelor aferente
capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, a
costurilor pentru protecţia

mediului, a costurilor
financiare asociate creditelor
contractate, a costurilor
derivând din contractul de
delegare a gestiunii, şi, în mod
evident, trebuie să își asigure
o cotă pentru crearea surselor
de dezvoltare şi modernizare
a sistemelor de utilităţi
publice, precum şi o cotă de
profit;
cheltuirea ineficientă a
banului public – dacă
operatorul nu poate genera
venituri suplimentare din alte
activități economice pe care
să le poată desfășura, se
exercită o presiune asupra
bugetului statului, pentru că
este nevoie de venituri pentru
a compensa pierderile;
inegalitatea de tratament şi
de şanse în relaţia
autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale cu
operatorii serviciilor de
utilităţi publice (se poate pune
problema încălcării art. 16 din
constituția româniei –
egalitatea în drepturi)
Asemenea reglementări pot
contraveni și  principiului
egalităţii de tratament instituit
de T.F.U.E. (Tratatul de
Funcţionare a Uniunii
Europene) și Directivele
Uniunii Europene privind
achiziţiile publice.

Modificarea legislativă expusă anterior
poate fi considerată excesivă, având în
vedere că în acest domeniu, prin actele
normative modificatoare analizate, crește
rolul activ al Consiliului Concurenței în
misiunea sa de a înlătura orice încercare
de restrângere, împiedicare sau
denaturare a concurenţei pe piaţa
serviciilor de utilităţi publice.
Ea este cu atât mai mult de neînțeles cu
cât Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007
este în sensul liberalizării unor asemenea
servicii publice.
Sunt suficiente mecanisme prevăzute de
însăși Legea nr. 51/2006 pentru a se evita
accentuarea caracterului de monopol al
serviciilor de utilităţi publice,

restrângerea, împiedicarea sau
denaturarea concurenţei pe piaţa
serviciilor de utilităţi publice.
Autoritățile administrației publice locale,
Consiliul Concurenței, ANRSC sunt
instituții și autorități abilitate să ia măsuri
pentru restrângerea ariilor în care se
manifestă condiţii de monopol, precum şi
pentru prevenirea abuzului de poziţie
dominantă pe piaţă, în vederea limitării
efectelor caracterului de monopol al
serviciilor, astfel încât considerăm
excesive noile reglementări restrictive.
Textul modificator ce vizează art. 28 din
Legea nr. 51/2006 ar putea face obiectul
unei excepții de neconstituționalitate, așa
cum spuneam, pentru încălcarea art. 53

din Constituția României - restrângerea
exercițiului unor drepturi sau al unor
libertăți – și art. 45 - libertatea
economică.
De asemenea, se poate încerca și
adresarea unei întrebări preliminare către
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
(„CJUE”). Instanța națională poate să se
adreseze CJUE atunci când sunt întrunite
condiţiile prevăzute de art. 267 TFUE,
adică în cazul în care apreciază că o
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene îi este necesară pentru a
pronunţa o hotărâre cu privire la: (a)
interpretarea tratatelor; (b) validitatea şi
interpretarea actelor adoptate de institu -
ţii le, organele, oficiile sau agenţiile Uniunii.
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sunteți o societate de avo -
c a tură foarte dinamică.
care sunt departamentele
care generează cele mai
mari venituri? 

Într-adevăr, Rotaru și Asociații
este o societate de avocatură
foarte dinamică. Suntem o
echipă mereu în căutarea de
noi provocări juridice.
Plafonarea este cel mai mare
rău care i se poate întâmpla
unui avocat. E adevărat că în
România puțini avocați
recunosc faptul că în această
perioadă este foarte utilă
„specializarea” pe anumite
domenii mai restrânse, pentru
că un avocat care susține că se
pricepe la toate este un
avocat depășit de dinamica
socială și economică. În era
tehnologiei și a informației
digitalizate, nu putem să
spunem că un avocat poate să
cunoască toate ramurile de
drept. Astfel, atitudinea echi -
pei noastre față de întreaga
noastră gamă de clienți ne
permite să spunem că specia -
li zarea deprinsă până în pre -
zent prin studiile post univer -
sitare (masterate și doctorat)
precum și prin practica zilnică
în instanță, ne poziționează pe
un loc fruntaș în apărarea
drepturilor și intereselor
clienților noștri în domeniul
dreptului penal – infracțiuni
economice și de corupție, drept
comercial și drept societar.  
În ultima perioadă am pus

bazele unui nou departament
în cadrul societății noastre, cu
atribuțiuni în domeniul
Achizițiilor Publice și a
consultanței în acest domeniu.
Apreciem că la acest moment
vasta noastră experiență este
în măsură să aducă venituri
importante, mai ales în dome -
niul consultanței comerciale,
unde ne axăm în principal
asupra clauzelor contractelor
puse la dispoziție de către
clienții noștri cu pre cădere în
domeniul farma ceutic și cel al
construcțiilor. Aici am consta tat
lipsa de instrumente juridice
pentru apărarea drepturilor
părților în toate aceste
contracte și din acest motiv le
recomandăm tuturor persoa -
nelor cu drept de decizie în
companiile co mer ciale cu
obiect de activitate în dome -
niul construcțiilor să consulte
avocați specializați înainte de
semnarea unor documente
care pot preju dicia activitatea
societății pe care o conduc.
Sunt foarte multe cazuri în
care clienții noștri, în special
din domeniul farmaceutic,
reclamă ade ziunea la contrac -
tul de distri buție incheiat cu
distribuitorul de medica men te,
lipsiti fiind de posibilitatea de
negociere a clauzelor.  Evident
această practică nu trebuie să
treacă neobservată în piața
juridică pentru că există
instrumente juridice și remedii
pentru fiecare situație în parte.
Am observat că majoritatea
clienților apelează la avocat

după ce “răul a fost făcut” și
de foarte multe ori este mult
mai greu să aperi interesele
unui astfel de client deoarece
instrumentele juridice pe care
le ai la îndemână sunt limitate
din cauza contractelor
lacunare încheiate de clienții
care nu apelează la profe -
sioniști în această materie. 

ce arii de practică intențio -
nați să dezvoltați în perioa -
da următoare? 

Încercăm să punem un accent
deosebit pe consultanța în
afaceri care la modul general
pare că are legătură cu partea
economică și fiscală a unei
companii, însă interacționând
cu clienții noștri și implicându-i
în diverse evenimente orga -
nizate de societatea noastră
dorim să punem un accent pe
importanța negocierii
clauzelor contractuale așa
cum spune și teoria și ne-o
demonstrează și practica,
adică în sensul producerii de
efecte și nu al neproducerii
acestora. Am observat în
activitatea noastră de peste
13 ani că există foarte mulți
avocați care nu știu sau nu
înțeleg rolul lor într-o
negociere contractuală. Sunt
mulți colegi care au senzația
că să fii avocat înseamnă să te
opui din principiu la tot ce
emană de la “adversarul” tău.
În realitate însă acest “adver -
sar” nu există pentru că un

astfel de avocat poate să fie
doar propriul său adversary,
fiindcă în cele din urmă și
clientul va înțelege că o astfel
de atitudine beligerantă nu
este în folosul niciuneia dintre
părțile contractante. Rolul
avocatului este de a transpune
într-o formă juridică voința
părților. Negocierea
contractuală se poartă în mod
elegant prin corespondența
între avocații părților pentru
că până la urmă clienții nu au
de ce să asiste la discuțiile
teoretice/principiale și/sau
practice purtate de avocați,
câtă vreme garanția apărării
intereselor clientului  este în
sarcina oricărui avocat. 

cu ce provocări v-ați con -
frun tat în ultimul timp? 

Provocarea oricărui avocat
este aceea de a convinge
judecătorul să se aplece cu
mai multă atenție asupra
aspectelor semnalate în acțiu -
nea introductivă sau pe par -
cursul procesului. Dar în acest
din urma caz, captarea atenției
judecătorului la modul general
ține de tehnica și de capacita -
tea dobândită de fiecare avo -
cat în parte, prin expe riența
proprie și ca observație gene -
rală putem să afirmăm că un
avocat care nu e convins de
susținerile sale nu va convinge
nici instanța de judecată. 

mircea fica 

Majoritatea clienților apelează 
la avocat după ce “răul a fost făcut”
interviu cu MĂdĂliNa RotaRu, Managing Partner, Rotaru și asociații
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BoJiCĂ 
Cristina-Beatrice
Partener
Cabinet de avocat GRuia duFaut

arii de expertizĂ acoperite
Litigii si Arbitraje, Fuziuni şi Achiziţii,
Drept Comercial şi Societar, Drept
imobiliar şi dreptul construcţiilor,
Achiziţii Publice, Dreptul Concurenţei,
Insolvenţă şi Restructurări

Cristina-Beatrice BOJICĂ este partener al Cabinetului Gruia Dufaut şi coordonator al
Departamentului de Litigii, cu o experiență de 17 ani în domeniul consultanţei şi reprezentării juridice
pentru investitori. Ea asistă o paletă largă de societăți străine şi locale care activează cu precădere în
domenii precum: industrie, Oil&Gas, servicii publice, agricultură, retail, bănci-asigurări etc. 
În domeniul contencios, Cristina BOJICA are o practică semnificativă în reprezentarea companiilor în
domeniile civil, comercial, contencios administrativ şi fiscal. Acordă asistenţă şi reprezentare clienţilor
în faţa autorităţilor administrative (în cadrul procedurilor de inspecţie fiscală şi în cele administrativ-
jurisdicţionale, formularea de contestaţii şi plângeri prealabile administrative, etc.). precum şi în faţa
instanţelor judecătoreşti în domeniile dreptului fiscal, dreptului comercial, dreptului civil, dreptului
muncii şi dreptului concurenţei. De asemenea, reprezintă clienţii în arbitraje interne şi internaționale.
Pe lângă activitatea în sfera litigiilor, Cristina BOJICĂ intervine frecvent si are o experiență semnifi cativă
în domeniul achizițiilor societare şi imobiliare, în special în structurarea tranzacțiilor, elabo rarea
rapoartelor de due diligence şi a documentelor tranzacţionale - memorandumuri, cesiuni, contracte
de vânzare şi de garanție etc. Experiența sa în acest domeniu a fost dobândită prin participarea sau
coordonarea unor proiecte M&A complexe, atât locale, cât şi cu elemente de extraneitate.

STATEMEnT 
„Avocatura reprezintă o provocare continuă, iar fiecare dosar finalizat o nouă experiență. Înseamnă
provocarea de a căuta soluții legale pentru a apăra drepturile şi interesele clienților, de a fi riguros,
dar în același timp inventiv, de a înțelege şi a comunica cu oamenii care iți încredințează această
misiune importantă. Este o profesie pe care, dacă dorești să o faci la un nivel de care să fii mulțumit,
energia, gândirea pozitivă, perseverenţa şi moralitatea nu pot să rămână doar la nivel de principiu”. 

Cabinet de avocat GRuia duFaut
contact

Tel : +40 21 305 57 57
Email: c.bojica@gruiadufaut.com

VaN de WaaRt 
loredana
avocat asociat
Cabinet de avocat GRuia duFaut

arii de expertizĂ acoperite
M&A, drept societar şi comercial, 
drept imobiliar, achiziții publice & PPP,
dreptul concurenţei, arbitraj intern 
şi internațional.

Loredana Van de WAART este partener si coordonator al Departamentului de Consultanţă al
Cabinetului Gruia Dufaut, cu o experiență de 17 ani în M&A, drept comercial, drept imobiliar, drept
societar, achiziţii publice şi PPP, dreptul concurentei, arbitraj intern si internațional. 

Loredana Van de WAART intervine frecvent şi coordonează echipele de avocaţi în dosare complexe
aferente domeniilor sale de expertiză, în special în achiziții / vânzări de societăți, proprietăți
imobiliare, dezvoltarea de proiecte logistice şi industriale, restructurări (inclusiv restructurarea
activității companiilor, prin fuziuni/divizări/aport parțial de active/ închidere/cesiune de
activităţi/unităţi). Expertiza sa acoperă acordarea de asistenţă juridică atât în procesul de due
diligence, cât şi în negocierea şi redactarea documentelor aferente. De asemenea, intervine şi acordă
consultanţă juridică pe întreaga durată a derulării procedurilor de achiziție publică/PPP, proceduri
administrative şi judiciare aferente, oferind asistenţă juridică cu privire la respectarea legislaţiei
române şi europene în cadrul procesului de elaborare a documentaţiei de atribuire de către autorităţile
contractante, precum şi în cadrul litigiilor de orice tip generate de atribuirea/executarea/
încheierea/încetarea contractelor de achiziţie publică/PPP pentru clienţi ce activează în diverse
domenii de activitate: infrastructură, pharma, agricultură, telecomunicaţii, construcții civile etc.

STATEMEnT 
„Avocatura este o profesie a gândirii raționale şi a regulilor stricte autoimpuse, în pofida aparenţei
de libertate pe care o afișează. Succesul şi performanţa sunt sinonime în această profesie în care
reputaţia se construieşte cu mult efort livrat în doze constante. Singurele jaloane pe care le ai
pentru a ști ca păstrezi direcția corectă sunt pasiunea, devotamentul faţă de cauza clientului,
respectul de sine şi integritatea, dublate de cunoștințe solide”.

Cabinet de avocat GRuia duFaut
contact

Tel : +40 21 305 57 57
Email: l.vandewaart@gruiadufaut.com
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GRuia duFaut
dana
Managing Partner
Cabinet de avocat GRuia duFaut

arii de expertizĂ acoperite
Investiţii străine, Fuziuni şi Achiziţii,
Parteneriate Public-Privat, infrastructură,
Drept Imobiliar si Dreptul Construcţiilor,
Dreptul Muncii.

Dana GRUIA DUFAUT, fondatoarea Cabinetului GRUIA DUFAUT, este unul din pionierii avocaturii de
business din România. Avocat înscris în Baroul Paris (din 1987) şi Baroul București (din 2002), s-a
implicat activ, începând cu anii 90, în numeroase proiecte juridice în România, acordând asistenţă
investitorilor străini în procesul de pătrundere şi de dezvoltare a acestora pe piaţa locală, prin operaţii
de privatizare, achiziţii locale, joint-venture, Parteneriate Public-Privat, investiţii Greenfield, etc. 
Expertiza sa juridică semnificativă îi permite acordarea unei game complexe de servicii în domeniul
dreptului imobiliar (achiziţii şi vânzări imobiliare, închirieri, concesiuni, etc.), a dreptului comercial şi
dreptului societar. 

Cabinetul de avocaţi pe care l-a creat la Bucureşti şi-a dezvoltat o competenţă recunoscută în materie
de achiziții şi fuziuni, achiziţii publice şi în domenii de drept conexe: drept imobiliar, drept comercial,
drept fiscal, dreptul muncii, dreptul concurenţei sau arbitraj intern şi internaţional.

În prezent, echipa de avocaţi a Cabinetului gestioneză dosare ale unei clientele care, în proporţie de
90%, este formată din firme cu capital privat străin, ce activează în diverse sectoare: infrastructură,
industria auto, IT, agroalimentar, agricultură, retail, bănci, reţele de utilităţi, telecomunicaţii, etc. 
Dana GRUIA DUFAUT este, totodată, o prezenţă marcantă a comunităţii de afaceri franceze din
România. Din 2010 este membru al Consiliului de Administrație al Camerei de Comerţ franceze în
România, iar din 2014 a fost aleasă în funcţia de Consilier consular al Franţei pentru România şi R.
Moldova pentru un mandat de 6 ani. Ca o recunoaștere a contribuției pe care a avut-o la promovarea
relațiilor de afaceri româno-franceze, în 2006 a primit Ordinul Naţional al Meritului în Grad de
Cavaler, iar la începutul lui 2016 a fost distinsă Ordinul Legiunea de Onoare în Grad de Cavaler, cea
mai inaltă distincție acordată de statul francez.

Cabinet de avocat GRuia duFaut
contact

Tel : +40 21 305 57 57 / 0744 550 800
Email: dana@gruiadufaut.com

toNCesCu 
laura
avocat expert în servicii financiare
Casa de avocatură    
KPMG legal  - MMo sPRl                           
studii: 
Licențiată în Drept, Facultatea de Drept,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca.
Licențiată în Studii Europene,
Facultatea de Studii Europene,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca.

experienŢĂ: 
partener coordonator kpmg legal -
mmo (2012- Prezent)
partner d&B david și Baias 
(1999 – 2012, from junior to partner)

Laura are o experiență de peste 19 ani în serviciile de consultanță juridică, din care mai mult de
jumătate au fost dedicați sectorului financiar. 

Laura a fost implicată și a coordonat o serie de proiecte inovative în domeniul serviciilor financiare
(prima autorizare a unui fond de investiții în calitate de acționar majoritar într-o bancă românească,
prima fuziune dintre o bancă și o instituție financiară non-bancară, autorizare de instituții de plată),
dar și în calitate de expert în procesul de obtinere a primei licențe pentru monezi electronice în
telecomunicații din România. 

In ultima perioada a furnizat consultanta juridică cu privire la aspecte legate de digitalizarea pieței de
Servicii Financiare (semnătura biometrică și efectele sale juridice, cunoașterea clientelei, etc.).

Laura a fost implicată în calitate de manager de proiect și expert în numeroase proiecte prin care
grupuri financiare internaționale de prestigiu au înființat bănci, instituții financiare nebancare,
instituțiile de plată, societăți de asigurare sau fonduri de pensii în România, proiecte de emisiune de
actiuni sau obligatiuni, tranzactii pe piata de capital. 

Laura a fost implicat în ultimii ani într-un număr mare de proiecte având ca obiect creditele
neperformante și în mai multe tranzacții intervenite pe piața de Servicii Financiare. Anul acesta Laura
a fost implicată în două dintre cele mai mari tranzacții cu portofolii de credite neperformante și
anume: a reprezentat Unicredit Bank în calitate de vânzător a unui portofoliu de credite
neperformante (Project Triton)  și consortiul format din EOS si B2Holding, în calitate de cumpărător a
unui portofoliu de la BCR (Project Blue Lake).  

Laura a fost distinsa de-a lungul anilor cu o serie de premii și este recomandata în sectorul financiar
de catre prestigioase publicații interne cat și internaționale (Legal 500, Chambers Europe, Chambers
& Partners, PLC Which Lawyer).

Casa de avocatură KPMG legal  - MMo sPRl                           
contact

Tel: +40 742 280 069
E-mail: ltoncescu@kpmg.com / Site: www.kpmglegal.ro
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FeldRihaN 
diana
avocat colaborator
Păun Ciprian și asociații
Diana face parte din echipa PCA LAW
coordonată de avocat dr. Păun Ciprian Adrian de
4 ani alături de ceilalți 10 avocați și 3 paralegali.
Casa de avocatură coordonată de domnul
conferențiar universitar dr. Ciprian Păun  este de
peste 10 ani prezentă  pe piața juridică din
Transilvania, coordonând din punct de vedere
juridic proiecte investiționale importante ale
unor companii din Europa și asistând în
domeniul dreptului commercial , fiscal și al
dreptului muncii , companii și personae fizice
atât în domeniul business corporate cât și în
litigii și reprezentări în proceduri administrative.

STATEMEnT 
„Avocatura este o artă în care trebuie
îmbinate în mod proporțional cunoștințele
juridice, pasiunea și munca în echipă”. 

Diana Feldrihan este membră a Baroului Cluj, avocat colaborator în cadrul Casei de Avocatură
„Păun Ciprian și Asociații”. Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș Bolyai
și a masteratului   Management Internațional ( linia germană ) din cadrul Facultății de Științe
Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai. Diana a studiat timp de un an la
Facultatea de Drept  (Juridicum) din cadrul Universității din Viena, aprofundând probleme complexe
de drept comercial, drept european, drept fiscal internațional, contracte internaționale, absolvind cu
rezultate remarcabile cursurile urmate.

Activitatea profesională a Dianei Feldrihan variază de la consilierea clienților în proceduri
necontencioase sau negocieri și până la asistarea acestora în faza de proces în fața instanțelor. Diana
Feldrihan s-a remarcat în principal prin consilierea clienților proveniți din spațiul lingvistic german
(Germania, Austria, Elveția) și este implicate în proiecte de investiții de tip green field și brown field în
județul Cluj, Sibiu și Arad. Diana este avocatul de legătură între investitorii ce dezvoltă proiectele de
producție și autoritățile administrației publice locale, servicii notariale, traduceri, arhitecți, societăți
de construcții, oferind investitorilor acces la procedura de consiliere de tip ONE STOP LEGAL SHOP,
aceștia externalizând către Casa de avocatură PCA LAW OFFICE activitatea de birocrație
investițională. Diana a fost implicată și în proiecte de Due Dilligence complexe ce au vizat aspect
fiscale , comerciale și vizând gestiunea fondurilor europene , coordonând activitatea colectivului de
tax din cadrul proiectului de analiză. 

În cadrul Casei de avocatură, Diana este responsabilă cu redactarea opiniilor legale referitoare la
aplicarea Convențiilor de aplicare a dublei impuneri între Germania, Austria și Elveția și România,
precum și cu redactarea studiilor de Legal Update pentru investitorii proveniți din spațiul juridic
german.     

Deși se află la îndeput de drum, scopul ei este de a identifica cele mai bune și cele mai eficiente
strategii pentru fiecare client și de a oferi clienților consultanță clară și concisă în cel mai scurt timp.
Diana a avut o serie de prezentări a unor probleme practice de fiscalitate internațională  în fața
studenților, cadrelor didactice, în cadrul unor seminarii profesionale adresate avocațiilor și în
conferințe academice. 

Păun Ciprian și asociații
contact

Cluj Napoca, str. Anatole France, nr 62, Cluj
Web: www.pcalaw.ro 

E-mail: feldrihan_diana@yahoo.com
Tel: 0740662673

Office/Fax: 0364 411 414
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Atacurile cybercrime nu mai sunt de multă
vreme doar statistici, poveşti de spus la
şemineu, în colocvii şi conferinţe. 

Vulnerabilităţile sistemelor informatice,
perfecţionarea atacatorilor din umbră,
tehnologiile tot mai performante, creşterea
interesului public pentru mediul online – toate
laolaltă au dus la o escaladare fără precedent a
tentativelor şi loviturilor de forţă ale infractorilor
cibernetici.

Fenomenul ransomware, atacurile DDoS,
phishing-ul, spamul şi alte tipuri de asalt
informatic, răvăşesc la această oră statele lumii,
companiile, persoanele private.
Legal Magazin intenţionează să ofere în cadrul
unui eveniment complet, de o zi, o imagine up-
to-date a situaţiei curente a situaţiei globale,
continentale, regionale şi mai ales a României la
acest capitol, a paşilor parcurşi, a obiectivelor şi
ţintelor publice de perspectivă, dar mai ales a
soluţiilor de ultimă generaţie care asigură
prevenţie, securitate, back-up, monitorizare.

legal Magazin 
organizează evenimentul

Cum ne protejăm
de criminalitatea

cibernetică?
27 iunie 2017

sala Ninel Chiriacescu
CCiR Business Center, 

Bulevardul octavian Goga, Nr. 2, București

Pentru înscrieri și parteneriate contactați

Mircea Fica, senior editor: 0732.903.216,
mircea.fica@legalmagazin.ro
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PetResCu 
otilia
Partener Real estate law
stRatulat alBulesCu 
attoRNeYs at laW

otilia petrescu este un avocat cu
experienţă semnificativă, cu peste 14 ani
de practică de consultanţă în afaceri. De-
a lungul carierei sale, Otilia a fost
implicată în mai multe mandate
importante şi a asistat investitori,
fonduri imobiliare, manageri de active şi
dezvoltatori imobiliari cu privire la toate
etapele şi tipurile de tranzacţii
imobiliare, inclusiv audit juridic,
redactarea şi negocierea documentelor
tranzacţiei, finanţare, leasing sau
dispunerea de proprietăţi imobiliare. Ea
a acordat consultanţă juridică în timpul
dezvoltării proiectelor majore de
construcţii, coordonând documentaţia
contractuală, structurarea, negocierea şi
operaţiunile post-finalizare, inclusiv cele
mai mari spaţii de birouri închiriate către
un singur chiriaş în România, un proiect
de 39.000 de metri pătraţi pentru
Renault Group.
Înainte de a se alătura Stratulat
Albulescu SCA, Otilia a fost Director
General şi membru al Comitetului
Director al unui retailer de top francez,
unde a condus departamentul juridic şi a
fost implicată în dezvoltarea lanţului de
hipermarketuri de pe piaţa românească.
Anterior, ea a făcut parte din echipa
Gide Loyrette Nouel. În 2014, Otilia a
participat la programul "Executive
Leadership Development Program" în
cadrul Stanford Business School din
California.

Printre propiectele importante coordonate cu succes de Otilia se numără următoarele:

Acordarea de consultanţă şi asistarea cu privire la încheierea unui contract de închiriere
având ca obiect cel mai mare spaţiu de birouri închiriat de un singur chiriaş în România. SCA
Stratulat Albulescu, în calitate de consultant cu privire la dreptul român, a asistat Lefèvre
Pelletier & Associes şi clientul acesteia, grupul Renault şi subsidiară sa Automobile Dacia SA,
cu privire la închirierea unei clădiri ce urmează a fi dezvoltată conform cerinţelor chiriaşului,
respectiv o clădire de birouri Clasa A, având o suprafaţă totală de aproximativ 39.000 m.p.
şi un centru de cercetare şi design având o suprafaţă de peste 8.000 m.p. Societatea noastră
a oferit consultanţă juridică în privinţa tuturor aspectelor de drept român în legătură cu
această tranzacţie, inclusiv redactarea şi negocierea scrisorii de intenţie, redactarea şi
negocierea contractului de închiriere şi revizuirea şi analiza titlului de proprietate al
locatorului;

Acordarea de consultanţă şi asistarea unuia dintre cei mai importanţi dezvoltatori şi
investitori imobiliari din Europa Centrală şi de Est cu privire la achiziţionarea unor terenuri
situate în zona rezidenţială a municipiului Bucureşti în scopul dezvoltării unui proiect
rezidenţial. SCA Stratulat Albulescu a fost implicată în toate fazele tranzacţiei, incluzând
negocierea termenilor principali, pregătirea raportului de audit şi redactarea documentelor
tranzacţiei, dar şi asistarea clientului în procesul de negociere şi finalizare a tranzacţiei;

Asistarea continuă a World Class România, cel mai mare furnizor de servicii de fitness din
România, în legătură cu dezvoltarea şi extinderea reţelei de cluburi a acestuia prin
achiziţionarea unor alte societăţi având acelaşi obiect de activitate, închirierea unor noi
cluburi şi preluarea unor cluburi existente pe întreg teritoriul României. La acest moment,
World Class România operează peste 31 cluburi de fitness având o suprafaţă totală de peste
50.000 m.p. destinată antrenamentelor;

Asistarea continuă a Catinvest, dezvoltator şi investitor imobiliar francez ce deţine şi
administrează un număr important de galerii comerciale localizate în Franţa şi alte ţări
europene, cu privire la negocierea şi încheierea contractelor de închiriere a diferitelor spaţii
situate în centrele comerciale Orhideea, Esplanada şi Tom;

Acordarea de consultanţă şi asistarea subsidiarelor locale ale AEW Europe şi a diviziei
imobiliare a BNP Paribas cu privire la tranzacţii imobiliare, contracte de închiriere şi alte
contracte în legătură cu clădirea America House, una dintre cele mai mari clădiri de birouri
din Bucureşti;

Acordarea de consultanţă şi asistarea ERP Târgu Mureş, subsidiară locală a AEW Europe,
şi a diviziei imobiliare a BNP Paribas, în privinţa contractelor de închiriere având ca obiect
spaţiile comerciale situate într-unul dintre cele mai mari centre comerciale situate într-un
oraş de dimensiuni medii din România, precum şi cu privire la alte contracte în legătură cu
administrarea şi operarea centrului comercial.

stRatulat alBulesCu attoRNeYs at laW
contact

Tel: 0723 012 171
Email: otilia.petrescu@stratulat-albulescu.ro
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KusaK  
ana
Partener Competition / iP
stRatulat alBulesCu 
attoRNeYs at laW

STATEMEnT 
„Cunoaşterea legii este extrem de
importantă, însă cred că diferenţa între
un avocat foarte bun şi avocatul cel
mai potrivit, o face înţelegerea amplă
a nevoii clientului. Iar pentru acest
lucru este necesar să te implici.”

Cu peste 17 ani de experienţă în avocatură, Ana Maria Kusak este Partener al societăţii Stratulat
Albulescu SCA şi Coordonator al practicilor de dreptul concurenţei şi proprietate intelectuală, fiind de
asemenea Consilier în Proprietate Intelectuală (atestată de Oficiul Statului Român pentru Invenţii şi
Mărci) încă din anul 2004 şi reprezentant oficial în faţa Oficiului pentru Armonizarea Pieţei Interne
(OAPI), cu specialitatea Mărci şi Desene Industriale.

Înainte de a se alătura societății Stratulat Albulescu, Ana a colaborat cu Muşat & Asociaţii (din 1999
până în 2006), fiind coordonatorul practicii de concurenţă şi proprietate intelectuală  (2005-2006), de
asemenea, a coordonat practica de dreptul concurenţei a Clifford Chance (până în 2008) şi a fost
partener fondator al societăţii Mareş/Danilescu/Mareş (până în 2016).

Pe parcursul carierei sale, Ana a acoperit, prin proiectele în care a fost implicată, o foarte vastă şi
variată arie de practică în domeniul concurenţei, începând de la concentrări economice complexe,
diverse practici anticoncurenţiale, plângeri în faţa Consiliului Concurenţei, reprezentarea clienţilor din
diverse industrii în ample proceduri de investigaţii declanşate de Consiliul Concurenţei şi până la
practica mai recentă în domeniul concurenţei neloiale.

Experienţa sa extinsă şi foarte variată în domeniul proprietăţii intelectuale include asistarea atât a
unor importanţi clienţi locali, cât şi a clienţilor internaţionali în chestiuni complexe legate de drepturi
de autor şi drepturi conexe (inclusiv relaţia cu organismele de gestiune colectivă) în diferite industrii
cum ar fi publicitate, media, muzică, teatru şi cinema, literatură, relaţii publice şi comunicaţii, cât şi
probleme legate de mărci (inlcusiv procese complexe de înregistrare şi protecţie a mărcilor, atât pe
cale administrativă cât şi judiciară), desene şi modele industriale, contrafaceri şi protecţia datelor cu
caracter personal.

Printre propiectele importante coordonate cu succes de Ana în ultimii 2 ani, se numără
următoarele:

Asistarea Rogalski Damaschin PR în varii probleme legate de proprietate intelectuală şi
drept comercial, incluzând încălcări ale drepturilor de autor, sfaturi specifice în sectorul
publicitar şi media;
Asistarea Toyota România în legătură cu aspectele legate de concurenţă ale societăţii;
Asistarea Scandia România cu diferite probleme comerciale şi legate de IP, inclusiv
gestionarea portofoliului său semnificativ de mărci comerciale şi reprezentarea intereselor
sale în procesul de înregistrare a celei de-a două Indicaţii Geografice Protejate "Salam de
Sibiu;
Asistarea legală a companiei Smiley Ltd. în vederea protecţiei drepturilor asupra mărcilor
sale în România;
Asistarea Mulen Lowe România în diferite aspecte comerciale, inclusiv revizuirea şi
negocierea acordurilor comerciale, protecţia datelor, protecţia drepturilor de autor etc;
Asistarea Agenţia de Vise în diferite probleme legate de proprietate intelectuală, incluzând
aspecte comerciale cum ar fi revizuirea şi negocierea acordurilor comerciale, protecţia
datelor, protecţia drepturilor de autor;
Asistarea Loja Fructelor în diverse probleme ce ţin de proprietatea intelectuală, incluzând
înregistrarea europeană a mărcii SLOOP.

stRatulat alBulesCu attoRNeYs at laW
contact

Tel: 0726 112 120
Email: ana.kusak@stratulat-albulescu.ro
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Cosa 
Claudia
Managing associate insolvency /
litigation / dispute Resolution
stRatulat alBulesCu 
attoRNeYs at laW

claudia este avocat colaborator
coordonator în cadrul Stratulat Albulescu
SCA, cu peste 9 ani de experienţă
profesională. Claudia coordonează,
împreună cu cu Ion Dorăbăț, departa -
mentul de Litigii din cadrul societăţii
Stratulat Albulescu, experienţa sa în
domeniul litigiilor fiind una considerabilă.
Claudia are o experienţă vastă în instanţă,
reprezentând părţile în procese deschise
în faţa instanţelor române, precum şi în
proceduri de arbitraj interne de înalt
nivel. A reprezentat clienţii în dispute
civile şi comerciale, care implică
încălcarea clauzelor contractuale, punerea
în aplicare şi executarea contractelor,
răspundere civilă delictuală, apărarea
drepturilor creditorilor în procedura
insolvenţei, proceduri imobiliare în baza
unor legi speciale de proprietate, litigii
administrative şi fiscale, proceduri de
executare, precum şi conflicte de muncă. 
Claudia este membră a Baroului Bucureşti
şi a absolvit Facultatea de Drept a
Universităţii Bucureşti şi Facultatea de
Relaţii Economice Internaţionale din
cadrul Academiei de Studii Economice
Bucureşti.
Dată fiind specializarea şi ca economist a
Claudiei, a reuşit, ca avocat de litigii, să
coordoneze cu succes disputele
corporative,  numeroasele litigii în
materia concurenţei, a domeniului
imobiliar şi infrastructură. 
Rata ridicată de succes o recomandă pe
Claudia ca fiind unul dintre avocaţii
recunoscuţi în domeniul litigiilor civile şi
imobiliare.

Printre propiectele importante coordonate cu succes de Claudia se numără următoarele:

Reprezentarea unor persoane publice şi profesionişti reputaţi cu privire la recuperarea de
daune materiale şi morale în mai multe litigii având ca obiect prejudicii aduse reputaţiei şi
imaginii, inclusiv în faze pre-litigioase;

Asistarea liderului în industria wellness-ului autohton, în litigii cu instituţiile publice în
probleme legate de emiterea de acte administrative, efectele actelor administrative emise
precum şi în probleme legate de activităţile de control, asistența juridică oferită clienţilor în
raporturile cu autorităţile publice implicate în proiectele de lucrări publice, precum şi în litigii
aferente procedurii de achiziţii publice;

Asistenţă acordată unui grup internaţional din domeniului construcţiilor civile şi de
infrastructură cu privire la deblocarea proiectului privind execuţia de lucrări pentru
terminarea reabilitării unei secţiuni de drum naţional din zona de Sud-Est a ţării precum şi cu
privire la posibilitatea încetării contractului de lucrări aferent şi recuperarea prejudiciilor
suferite;

Asistarea unei renumite societăţi producătoare şi distribuitoare de vinuri în litigii având ca
obiect procedura de insolvenţă, contestarea unor pretenţii ale creditorilor, litigii de muncă; 

Asistarea uneia dintre cele mai mari companii imobiliare din regiune specializate pe
dezvoltare imobiliară comercială, cu capital exclusiv privat, cu privire la aspecte de litigii şi
insolvenţă în legătură cu operarea şi închirierea portofoliului de bunuri;

Asistarea filialei locale a unei societăți franceze specializată în managementul centrelor de
cumpărături şi ansamblurilor rezidențiale, în legătură cu probleme privind litigii şi insolvenţă
referitoare la operarea şi închirierea portofoliului de bunuri al acestora compus din mall-uri
de cumpărături localizate în Bucureşti şi Constanţa;  

 Asistarea unui important dezvoltator imobiliar în litigii împotriva Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere, generate de procesul de expropriere pentru coridorul
de expropriere al lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov,
tronsonul Bucureşti-Ploieşti”.

STATEMEnT 
„nimic nu este imposibil, dacă îţi doreşti cu adevărat.”

stRatulat alBulesCu attoRNeYs at laW
contact

Tel: 0742 039 396
Email: claudia.cosa@stratulat-albulescu.ro
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Vișoiu 
oana
Managing Partner,
ReNaissaNCe FiNaNCiNG sRl

economist, expert în title insurance și
produse adiacente (share insurance și
representation & warranties insurance)

studii:
Licență în Economie/ Marketing
Academia de Studii Economice ASE
București, România, 1992-1997
Executive MBA, ASEBUSS & Kennesaw
University (Atlanta/ USA) www.asebuss.ro
2003-2005

experiența:
Banca-Turco Română, 1997-2001
Citibank România, Divizia Corporații
Multinaționale, 2001-2003
Raiffeisen Bank România, Șef
Departament Companii Multinaționale,
2003- 2008
Renaissance Financing SRL, Managing
Partner, 2008- prezent 
Renaissance Financing SRL & Oana
Vișoiu - Tied Agent & Business
Development Manager First Title Plc.,
2009-2015  
Renaissance Financing SRL devine
Asistent Brokeraj CND International
Insurance Broker, specializat Title
Insurance, 2016- prezent
Renaissance Art Gallery, Managing
Partner, 2016- prezent

Oana are o experiență de peste 20 de ani în serviciile de consultanță financiară, cu 11 ani experiență
în sistemul bancar românesc unde a lucrat ca Relationship Manager și apoi Șef Departament pentru
mai multe bănci din România în Departamentele de Corporații, asistând clienții băncilor atât pe
partea de creditare cât și pentru dezvoltarea unor pachete generale de servicii potrivite activității lor.
Imediat dupa luarea licenței în economie de la ASE s-a alăturat băncii celei mai inovatoare la acel
moment în România, Banca Turco- Română. Au urmat Citibank România, unde a lucrat ca
Relationship Manager la Divizia de Companii Multinaționale,  asistând Clienții Globali ai lui Citibank
care aveau afaceri deschise în România și apoi Raiffeisen Bank România unde a condus
Departamentul de  Companii Multinaționale din Sediul Central București. 

La Raiffeisen Bank, Oana a fost implicată în multe proiecte de finanțări sindicalizate cu alte bănci de
renume din România și a susținut prin creditare și crearea de pachete speciale intrarea pe piața
românească a unor mari investitori din străinătate ca și Carrefour, Cora, Saint Gobain, Zara (Grupul
Inditex), Mivan (Liberty Mall), Lafarge, Gaz de France, Mega Image.

După absolvirea unui Executive MBA la ASEBUSS și nașterea primului copil, Oana a decis să ia calea
antreprenoriatului și în octombrie 2008 a înființat firma de consultanță financiară Renaissance
Financing SRL, colaborând în special cu investitorii străini în vederea creditării investițiilor lor
greenfield în România. În timpul unei tranzacții, Oana a cunoscut pe Directorul First Title care
acoperea zona din Centrul și Estul Europei care i-a propus să devină colaboratorul lor pe România și
din octombrie 2009 Renaissance Financing SRL / Oana Vișoiu devin Tied Agent, respectiv Business
Development Manager Romania pentru filiala din Marea Britanie First Title plc. a companiei
Asiguratoare de Titlu FIRST AMERICAN, a doua ca mărime din Statele Unite ale Americii.

În februarie 2016 Renaissance Financing SRL, după 6 ani de experiență în domeniul de Title Insurance
de care Oana s-a îndrăgostit pur și simplu, având în vedere complexitatea tranzacțiilor și a faptului că
principalii  interlocutori și colaboratori sunt Avocații și Investitorii, dar și Băncile finanțatoare din
România,  a decis să își lărgească orizonturile  și  Renaissance Financing SRL a devenit  Asistent de
Brokeraj specializat pe Title Insurance pentru brokerul de corporații CND International Insurance
Broker. Principalui motiv a fost că piața s-a dezvoltat și a crescut apărând mai mulți competitori în
piața de Title Insurance care pot oferi și mai multe produse (Share Title Insurance, Indemnity
Insurance – Reps& Warranties) iar Oana și-a dorit să poată folosi experiența acumulată pentru a-și
ajuta clienții să aleagă produsul potrivit și să-i  scutească pe Avocați sau Bancheri de rolul de “Broker”
pe care aceștia sfârșeau de multe ori să-l aibă în tranzacțiile de Real Estate, M&A, Finanțări.

Și povestea antreprenoriatului nu s-a terminat deoarece în februarie 2017, Oana Vișoiu își urmează
un vis mai vechi și deschide Galeria de Artă contemporană Renaissance Art Gallery
(www.renaissance-artgallery.com ), care se focusează pe promovarea artiștilor contemporani români
dar și expați care locuiesc în România, cât și pe proiecte caritabile care promovează arta și sistemul
educational, cât și produsele FAIRTRADE, un concept relative nou în România. 
Galeria este o afacere de suflet care, chiar dacă pare că nu e legată de partea de Title Insurance,
coexista foarte bine și se completează, Oana folosindu-și experiența și conexiunile din lumea
financiară și juridică pentru a putea promova artiștii contemporani și a organiza evenimente culturale
interesante și nu numai, deoarece plănuiește să găzduiască la Galerie o serie de Seminarii interesante
cu mai mulți asigurători de Titlu și Reps& Warranties în toamna anului 2017.

ReNaissaNCe FiNaNCiNG sRl
contact

Tel: +40722 381 325
e-mail: oana@rfinancing.ro

Site: 
www.cndinsurance.ro 

www.renaissance-artgallery.com 
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Romsilva
a regenerat în ultimii 26 de ani peste
540.000 de hectare
interviu cu dRaGoş CiPRiaN PahoNţu, director General, RoMsilVa

care este suprafaţa totală
a fondului forestier pro -
prie  t ate publică a statului,
administrată de rnp –
romsilva şi cât reprezintă
aceasta din fondul fo res -
tier naţional?

Fondul forestier de stat,
admi nis trat de Regia
Națională a Pădurilor –
Romsilva,  este de peste 3
milioane de hectare, mai
exact 3.145.793 de hectare,
la finalul anului trecut, iar
această suprafață reprezintă
49% din fondul forestier
național, adică totalitatea
pădurilor din țară.

care sunt cele mai nume -
roase specii din fondul
forestier al româniei?

Nu avem date pentru
întregul fond forestier al
țării, însă vă pot spune că
fagul este cea mai răspândită
specie în pădurile
administrare de Romsilva,
ocupând peste 973 de mii de
hectare, adică 32% din
suprafața administrată. După
fag, avem molidul, cu peste
576 de mii de hectare, apoi
speciile de stejari  și bradul,
cu 18%, respectiv 5%.

cât reprezintă volumul de
masă lemnoasă?

Este greu de oferit o cifră
exacta, dar având în vedere
Inventarul Forestier Național,
în care a fost finalizat doar
primul ciclu de măsurători, în
medie, pentru fiecare hectar
din fondul forestier proprie -
tate publică a statului, a fost
evaluat o masa lemnoasă de
315 metri cubi. Înmulțind cu
toată suprafața, am ajunge
undeva la peste 900 de
milioane de metri cubi, până
într-un miliard de metri cubi.
Cu precizie vă putem
prezenta masa lemnoasă
exploatată anual de

Romsilva în pădurile de stat.
Dacă amenajamentele silvice
permit recoltarea a 10,9
milioane de metri cubi, în
anul acesta avem ca obiectiv
9,55 milioane metri cubi.

cu cât s-a diminuat fondul
forestier proprietate pu -
bli că a statului, adminis -
trat de rnp – romsilva, în
urma legilor de reconsti -
tuire a dreptului de pro -
prietate asupra fondului
funciar şi a altor mișcări de
suprafață?

Fondul forestier proprietate
publică a statului,
administrat de Romsilva, s-a

diminuat puternic în urma
aplicării legilor fondului
funciar. Din 6.341.260 de
hectare, cât reprezenta
fondul forestier proprietate
publică în 1990, acesta s-a
diminuat cu 3.195.467 de
hectare, datele centralizate
fiind de la finalul anului
trecut. Din acestea, s-au
retrocedat 3.195.467 de
hectare, aflate acum în
proprietate privată. Au mai
fost drumuri forestiere sau
lucrări de corectare a
torenților care au fost
transferate, de-a lungul
timpului, în administrarea
autorităților locale, însă
ponderea lor este mica în
comparație cu suprafețele
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retrocedate. Mici suprafețe
au fost scoase definitiv din
fondul forestier proprietate
publică a statului, au mai
existat mici corecții cu ocazia
lucrărilor de amenajare a
ocoalelor silvice.

cât însuma, la 31 decem -
brie 2016, suprafața tere nu -
rilor forestiere retrocedate?

În urma aplicării legilor
fondului funciar, au fost
retrocedate, până la finalul
anului trecut, 3.158.303
hectare fond forestier,
acestea aflându-se acum în
proprietate privată.

care sunt măsurile prio -
ritare ale regiei cu privire
la regenerarea pădurilor?

Romsilva a regenerat în
ultimii 26 de ani peste
540.000 de hectare, iar în
acest an ne-am propus să
regenerăm natural sau
artificial peste 14.000 de
hectare. Punem accent pe
regenerarea naturală a
pădurilor, însă în același timp
investim în modernizarea
tehnologiilor de producere a
puieților și a lucrărilor de
regenerare.

cum afectează schimbările
climatice pădurile din ro -
mânia?

Trebuie spus de la început că
pădurile au un rol important
în atenuarea schimbărilor
climatice și din acest motiv
trebuie să protejăm și să
dezvoltăm durabil fondul
forestier, la nivel național. În

ultimele decenii au fost
constatate modificări
climatice, specialiștii români
atenționând asupra
consecințelor, precum
involuția stepei sau tranziția
altitudinală a speciilor și
influența acestor mutații
asupra pădurilor. Specialiștii
Romsilva au luat măsuri în
ultimii ani, urmărind crește -
rea rezistenței regenerărilor,
utilizarea speciilor autoh to ne,
adaptate noilor con diții, și au
promovat o regenerare
diversificată, cu unele
compoziții mai complexe.

care sunt măsurile luate
de rnp – romsilva de pro -
tejare a ariilor naturale de
interes național și inter -
național?

Există o tradiție în România
privind protejarea unor su -
pra fețe de pădure,
silvicultorii români instituind
aceste măsuri încă din
secolul al XIX-lea, iar la
mijlocul secolului trecut s-a
trecut la zonarea funcțională
a pădurilor. Romsilva
continua această tradiție, a
instituit un management
modern al ariilor protejate
administrate și alocă
numeroase resurse, umane
și financiare, pentru
protejarea și dezvoltarea
durabilă a acestor suprafețe.
În aceste arii protejate, pe
lângă activitățile științifice de
inventariere, cartare, conser -
vare sau monitorizarea
speciilor și habitatelor,
specialiștii Romsilva se
implică în activități de
educație forestieră, de
promovare a tradițiilor locale
și a obiectivelor turistice.

câte parcuri naționale şi
rezervații naturale există
în țara noastră?

În acest moment, în țara
noastră sunt declarate 1.050
de arii protejate de interes
național, între care 13
parcuri naționale, 16 parcuri
natural și alte 1.021 alte
categorii de arii protejate,
precum rezervații natural,
monumente ale naturii sau
rezervații științifice. Din
numărul total de parcuri,
Romsilva administrează cea
mai mare parte a lor, adică
22 de parcuri naționale și
naturale.

ce semnifică siturile de
importanță comunitară?

Sunt siturile care în regiunile
biogeografice în care există
contribuie la protejarea și
conservarea habitatelor
naturale sau a speciilor de
interes și contribuie la
menținerea diversității
biologice. Habitatele incluse
sunt cele în pericol de dispa -
riție în arealul lor natural sau
au un areal restrâns. Noi, la
Romsilva, punem mare
accent pe dezvoltarea
durabilă a pădurilor și
ecosistemelor, protejarea și
conservarea acestor situri
aflate în administrarea
Romsilva reprezentând o
prioritate pentru Regie.

câte herghelii de stat sunt
în românia şi cum sunt
acestea administrate?

În România sunt 12 herghelii
de stat și 4 depozite de

armăsari, toate fiind
subunități administrate prin
Direcția de Creștere,
Exploatare și Ameliorare a
Cabalinelor din structura
Regiei Naționale a Pădurilor
– Romsilva. Hergheliile sunt
ferme de elită al căror rol
este acela de a obține
progresul genetic și de a
menține variabilitatea
genetică a nucleelor de rasă,
iar depozitele de armăsari,
situate pe nivelul inferior al
piramidei ameliorării, au
rolul de a multiplica și de a
transfera progresul genetic
obținut în herghelii către
populațiile de cai de rasă
deținute de crescătorii pri -
vați sau către populațiile de
animale din marea creștere.

ce proiecte şi parteneriate
are în derulare rnp –
romsilva?

În total, la nivelul Romsilva și
a unităților subordonate,
avem încheiate peste 200 de
parteneriate, în special cu
unități de învățământ, de la
grădinițe până la universități,
pe proiecte de educație
forestieră, și cu numeroase
organizații neguverna men -
tale în domeniul educației
sau mediului. Punem mare
accent pe educație fores -
tieră, pentru ca tinerii să
conștientizeze rolul pădurii
în protejarea mediului în
care trăim, beneficiile aduse
de păduri. Sprijinim puternic
și voluntariatul, cei care
doresc să se implice în
acțiunile de plantare. Anual
oferim gratuit un milion de
puieți voluntarilor implicați
în aceste proiecte și le
oferim sprijin, îi învățăm cum
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să planteze. Ne bucurăm că în
fiecare an numeroși voluntari se
implică și asta arată că tot mai
mulți cetățeni, mai ales tineri,
devin tot mai interesați de
protejarea și dezvoltarea
pădurilor.

câte milioane de puieţi s-au
plantat de la începutul anului şi
câte vor fi plantate tot anul
2017?

În acest moment, suntem în plină
campanie de regenerare, cea de
primăvară, iar lucrările nu s-au
încheiat încă. Noi estimăm că la
nivelul întregului an, în cele două
campanii de împăduriri, cea de
primăvară și cea de toamnă, vom
planta în jur de 35 de milioane de
puieți. Cifrele centralizate până
acum arată că lucrările de
împăduriri integrale, completări
și refaceri în plantații s-au
efectuat pe 5.127 de hectare și
până acum au fost utilizați peste
18 milioane de puieți forestieri.
Însă cum spuneam, lucrările sunt
în desfășurare.

câte drumuri judeţene şi naţio -
nale ar putea avea perdele
forestiere în acest an? vor be -
ne ficia şi autostrăzile de per -
dele forestiere?

Avem în plan, în acest an, dema -
rarea lucrărilor de înființare a
perdelelor forestiere de protecție
în județele Ilfov, Giurgiu, Argeș,
Dâmbovița, Ialomița, Călărași,
Constanța, Buzău, Brăila și
Vrancea, pentru autostrăzile A1,
A2 și A4, drumurile naționale 1,
2, 2B, 3, 4, 7 și 21, precum și
centura Capitalei, însă aceste
lucrări depind de exproprierea
terenurilor necesare, o procedură
nu tocmai ușoară, ele nefiind în

administrarea Romsilva
deocamdată. Suntem în fază
avansată, există sumele alocate
în buget, dispunem de capa -
citatea tehnică de a le realiza,
însă vom demara lucrările când
vom avea terenurile respective la
dispoziție.

rnp – romsilva a câștigat
recent definitiv procesul cu
fondul Bisericesc ortodox
român al Bucovinei, peste
165.000 hectare rămânând în
proprietatea statului. ce alte
asemenea procese mai sunt pe
rol?

Pe rolul instanțelor de judecată
mai există următoarele cauze
având ca obiect suprafețe mari
de fond forestier:
Asociația Composesorală Borșa,
care a obținut în instanță,
judecătoria Aleșd, 17.000 ha de
pădure, în județul Maramureș, iar
cauza se află în fază procesuală
de revizuire. În această cauză,
Romsilva, prin Direcția Silvică Ma -
ramureș are calitate de inter ve -
nient în favoarea Comisiei Jude -
țe ne de Fond Funciar Maramureș.
Mureșan Elena, Mureșan Cristian,

după autor Radu
Maria-Mateescu,
Gheorghe
Alexandru, care au
solicitat și obținut
în instanță 62.000
ha de fond
forestier –
Judecătoria Aleșd,
Jud. Bihor. Cauza
se află la
rejudecare la
Judecătoria Cluj.
În această cauză,
Romsilva, prin
Direcția Silvică
Bihor are calitate
de intervenient în

favoarea Comisiei Județene
Bihor.
Cauze cu Fondul Bisericesc
Român al Bucovinei în care
solicită aceeași suprafață de
166.813 ha, dar pe legile fondului
funciar, formulând cereri la
comisiile locale de fond funciar.
Comisia Județeană de Fond
Funciar Suceava a respins toate
cererile FBRB. În această cauză,
Romsilva, prin Direcția Silvică
Suceava, are calitate de pârâtă.

consideraţi necesară modifica -
rea  legii nr. 46/2008 (codul
silvic) şi a hg privind reorgani -
zarea regiei naționale a pădu -
rilor – romsilva?

Legislația din orice domeniu, dar
mai ales din domeniul nostru de
activitate ar trebui să reflecte
mișcarea și schimbarea reală a
fenomenelor şi proceselor pe
care le reflectă sectorul silvic şi
forestier care este permanent în
schimbare și evoluție. La această
dată considerăm necesară ela -
boararea și aprobarea legislației
subsecvente Codului Silvic.

raluca juncu 

În acest moment,
suntem în plină
campanie de
regenerare, cea de
primăvară, iar
lucrările nu s-au
încheiat încă. noi
estimăm că la
nivelul întregului
an, în cele două
campanii de
împăduriri, cea de
primăvară și cea
de toamnă, vom
planta în jur de 
35 de milioane 
de puieți. 
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Vom crește influența României  
în standardizarea europeană și internațională
interviu cu GheoRGhe ţuCu, Preşedinte, asociaţia de standardizare din România (asRo)

care sunt principalele pro -
grame de standardizare
operaţionale în românia?

Programele de standar diza -
re operaționale sunt de fapt
planurile de lucru ale comi -
tetelor tehnice naționale de
standardizare (ASRO/CT),
comitete în care sunt
prezente părțile interesate
de un anume domeniu și
care își prioritizează pe
diverse tematici activitatea. 

ce reprezintă programul
de standardizare naţio na -
lă?  care sunt principalele
direcţii de acţiune ale unui
astfel de program la scară
naţională?

a) Programul de standar di -
zare naţională (PSN)
reprezintă programul de
lucru anual al organismului
național de standardizare şi
cuprinde temele stabilite în
programele comitetelor
tehnice. Aceste teme se
actualizează periodic în
funcţie de evoluţia activităţii
de standardizare la nivel
european şi internaţional, în
functie de propunerile de
teme noi de standardizare
primite de la părţile

interesate, pentru a asigura
actualitatea standardelor
române originale, corelarea
permanentă a standardelor
cu reglementările în vigoare. 

b) Principalele direcţii de
acţiune ale Programului de
standardizare naţională
sunt:
Adoptarea, ca standarde
românești, a standardelor
europene, inclusiv a stan dar -
 delor europene armonizate;
Adoptarea, ca standarde
românești, a standardelor
internaţionale; 
Consultarea deținătorilor
români de interese în
legătu ră cu proiectele de
standarde europene şi
internaţionale ale căror faze
de vot se regăsesc în anul în
curs;
Examinarea periodică,
elaborarea sau revizuirea
standardelor românești.

câte standarde internaţio -
nale şi documente asociate
există, în prezent, la nivel
mondial?

La nivelul organizaţiilor inter -
na ţionale de standardizare
există: 
8.150 de standarde și alte
documente de standardi -

zare în vigoare ale IEC
(International Electrotec hnical
Commission) pe partea de
electrotehnică, și
21.580 de standarde și
alte documente de standar -
dizare în vigoare ale ISO
(International Organization
for Standardization).
În total,  ASRO este in pose -
sia unei colecții de aproape
30.000 de documente inter -
na ționale de standardizare,
dintre care se adoptă, ca
standarde române, la nivel
național, doar acelea pentru
care există interes în România. 

care sunt standardele
europene care vor fi adop -
tate ca standarde româ -
nești în cursul anului 2017?

În Programul de standar di -
zare naţională pentru anul
2017 s-a propus o listă de
860 standarde europene
noi, de la cele trei organi -
zaţii de standardizare
europene CEN, CENELEC şi
ETSI, care urmează să fie
adoptate, ca standarde ro -
mâne, în cursul acestui an.

consideraţi că, în prezent,
sistemul naţional de stan -
dardizare este compatibil

100% cu sistemul de
standardizare europeană
și internaţională sau mai
trebuie făcuţi paşi în acest
sens?

În prezent, se poate vorbi
despre o compatibilitate
completă a sistemului de
standardizare națională cu
sistemele de standardizare
de la nivel european și
internațional, astfel:                              
Sub aspectul regulilor și
principiilor, suntem în
deplină concordanță cu
metodologia de
standardizare europeană.
Comitetele tehnice
române sunt constituite în
oglindă cu comitetele
tehnice existente la nivel
european; 
Toate standardele
europene se adoptă ca
standarde române, iar
standardele naţionale
conflictuale se anulează. 
Pe partea internațională,
atât corespondența, cât și
adoptarea standardelor la
nivel național se face strict
în domenii în care se
manifestă interes din partea
actorilor naționali. 
Ceea ce ne dorim în
continuare este să creștem
influența României în
standardizarea europeană și
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internațională, prin cât mai
multe participări și contribuții la
procesul de standardizare
europeană și internațională,
astfel încât și interesul
economiei naționale să se
reflecte în standardele adoptate.
Un alt obiectiv pe care îl avem
este și ridicarea gradului de
conștientizare, mai ales, la
nivelul instituțiilor publice, dar și
la nivelul operatorilor din mediul
privat cu privire la necesitatea si

avantajele utilizarii standardelor.
Acest obiectiv se poate atinge
atât prin creșterea numărului
standardelor publicate în
versiune română, cât și prin
programe de informare
focalizate pe bunele practici ale
economiilor dezvoltate în
utilizarea standardelor.

prin ce mijloace se asigură fi -
nanţarea activităţii de standar -

dizare naţională? care este bu -
ge tul mediu annual acordat
acti vităţii de standardizare
naţională?

Finanțarea activității de
standardizare se asigură din:
Contracte cu autoritățile, pe
domeniul fiecăruia de activitate;
Contracte cu entități private,
pentru domeniile de interes ale
acestora;
Contracte cu organismele
europene de standardizare (CEN
și CENELEC).
Vânzări de standarde și
produse derivate
Din păcate, spre deosebire de
alte țări, în România nu există
un buget anual stabil, la nivelul
autoritatilor, care să finanțeze
activitatea de adoptarea a
standardelor în limba română.
Deși, prin autoritățile sale, statul
achiziționează anual servicii de
adoptare în versiune română a
unor standarde europene /
internaționale de interes, nu
există o preocupare constantă și
coerentă pentru asigurarea
acestei finanțări, iar de suferit
suferă economia românească.
Totuși, noua lege a
standardizării (legea nr.
163/2015) prevede acordarea
unei finanțări de la bugetul de
stat pentru activitatea de
standardizare națională, care
este una de interes public,
finanțare care sperăm sa fie
disponibilă măcar din 2017,
pentru a asigura dezvoltarea
acestei activități subfinanțate în
ultimii ani.

care este relaţia între cerce -
tare, inovare şi standardizare?

Standardizarea a fost
întotdeauna percepută ca fiind o
componentă importantă a

Unul dintre
obiectivele
importante
stabilite în
Strategia națională
de standardizare
este promovarea
educaţiei în
domeniul
standardizării, în
învăţământul
superior şi în
formarea
profesională
continuă. 
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cercetării, inovării și a
transferului tehnologic. Horizon
2020 recunoaște standardele ca
fiind instrumentele suport care
contribuie într-o mare măsură la
procesul de inovare. La nivel
european, având în vedere
preocuparea Comisiei Europene
de a crea o stânsă legătură între
acestea, a fost inițiat Proiectul
BridGit. În cadrul acestui proiect
ASRO a fost implicat, ca
partener, alături de organizațiile
europene de standardizare, CEN
și CENELEC, care au inițiat
proiectul, alături de alte
organisme de standardizare din
Spania, Franța, Germania,
Norvegia, Danemarca.
Standardizarea abordează
orizontal toate domeniile de
activitate, sistematizează
informaţiile și aduce la
cunoştinţă nivelul de dezvoltare
al domeniilor respective,
reducând decalajul dintre
cercetare şi rezultatele acesteia.

se face, în prezent, educaţie în
domeniul standardizării? care
sunt cursurile privind standar di -
zarea, predate în învăţă mânt?

Unul dintre obiectivele impor -
tan te stabilite în Strategia națio -
nală de standardizare este pro -
movarea educaţiei în domeniul
standardizării, în învăţământul
superior şi în formarea
profesională continuă.
Universitățile partenere ale
ASRO, în special cele din
domeniul tehnic, organizează
cursuri care au ca tematică
diferite domenii de
standardizare. Din pacate, ceea
ce se face în prezent nu este
suficient pentru crearea unei
culturii în domeniul
standardizării, mai sunt multe de
făcut pentru educarea noilor

generații și a viitorilor specialiști.
În acest scop, este necesară
asigurarea unei implicări
continue a specialiştilor din
mediul universitar şi a experţilor
din mediul de afaceri în
activitatea comitetelor tehnice
naţionale şi în activitatea de
standardizare internaţională.
Demersurile ASRO au ca scop
crearea unei reţele de
comunicare, pentru programele
de educaţie în domeniul
standardizării, în rândul tuturor
părţilor interesate: sectorul
public, sectorul privat, mediul
academic.  Deasemenea,
organizăm seminarii pentru
conștientizare, demersuri la
nivelul autorităţilor sau a
universităţilor pentru
introducerea în programele de
învăţământ a cursurilor
referitoare la teoria și practica
standardizării. O altă inițiativă,
parțial implementată în unele
centre universitare, este crearea
unor centre de informare privind
standardele, în cadrul
bibliotecilor universitare,

precum și dotarea acestora cu
suport informatic, materiale
informative şi de promovare a
standardelor. 

cu ce autorităţi publice colabo -
rează instiţutional asociaţia de
standardizare din românia?

În calitate de organism naţional
de standardizare, ASRO are
relaţii instituţionale cu
autorităţile publice din România
interesate de standarde sau de
activitatea de standardizare.
Potrivit legii standardizării,
autoritățile publice au obligatia
să consulte ASRO în procesul de
elaborare a actelor normative
care fac referire sau au legatură
cu standardele sau
standardizarea națională.
Autoritățile publice participă la
activitatea de standar diza re prin
nominalizarea reprezentanților
în comite tele tehnice de interes.
Un reprezentant al Ministerului
Economiei, autoritatea coor -
donatoare a infrastruc turii

Obiectivele pe care
și le propune ASRO
prin strategia
2014-2020 pot fi
realizate doar cu
personal pregătit și
dedicat activității,
astfel încât găsirea
de soluții privind
angajarea și
menținerea unui
număr
corespunzător de
angajați în ASRO
este prioritară.
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calității din România, are
calitatea de vicepreședinte
al ASRO. 
În ceea ce privește colabo -
ra rea privind finanțarea
adoptării, în versiunea
română, a standardelor
europene/internaționale la
nivel național, în mod
tradițional ASRO
colaborează cu MDRAP,
Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Sănătăţii
prin ANMDM, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, Ministerul
Transporturilor, Ministerul
Comunicațiilor și Societății
Informaționale, precum și
cu Ministerul Economiei.

care este rolul şi locul
asro în standardizarea eu -
ro peană şi interna ţion a lă?

ASRO a facut pasi
importanti în ultimii ani în
ceea ce privește implicarea
în activitatea comitetelor
tehnice de la nivel european
și internațional, pentru
domeniile de interes
national. La nivel
international, ASRO este
membru cu drepturi depline
al ISO - Organizatia
Internationala de
Standardizare din 1950 și
IEC – Comisia Electrotehnică
Internațională din 1927, iar
de 11 ani, concomitent cu
integrarea în Uniunea
Europeană, ASRO este
membru al organizațiilor
europene de standardizare
CEN, CENELEC și ETSI. Ca
membru în aceste
organizatii, ASRO asigură
reprezentarea intereselor
țării noastre la nivelul

structurilor de conducere
ale acestor organizații, dar și
la nivel tehnic, prin
participarea părților
interesate în comitetele
tenice sau grupurile de lucru
care lucrează pentru
elaborarea standardelor.
ASRO a găzduit la București
numeroase reuniuni ale
comitetelor internationale,
workshopuri pe diverse
teme organizate de ISO la
nivel regional, iar în 2008 a
fost găzduită, în România,
Adunarea Generală a
organizațiilor europene CEN
și CENELEC. 
Suntem vizibili pe plan
european și international
prin implicarea în proiecte
alături de parteneri străini,
proiecte de asistență
tehnică sau alte activități
initiate de Comisia
Europeană. 
Ce acţiuni pregăteşte ASRO,
în fiecare an, de Ziua
Mondială a Standardizării?
La nivel mondial, pe data de
14 octombrie, a fiecarui an,
se sărbătorește Ziua
Mondială a Standardizării.
Organizațiile internaționale
– ISO, IEC - dedică acestui
eveniment o tematică
specială, iar la nivel
national, începand cu anul
2007, ASRO a organizat
anual Conferința națională
în domeniul standardizării,
eveniment care reunește
comunitatea națională de
standardizare: membrii
ASRO, experții comitetelor
tehnice, partenerii activității
de standardizare, actorii din
infrastructura calității. Fiind
un eveniment annual,
reprezentativ pentru ASRO,
ziua standardizarii a fost
marcată anul trecut prin

organizarea unui concurs
dedicat clienților, concurs
promovat pe rețelele de
socializare, care a generat
implicare și premii pentru
participanți. Unul dintre
obiectivele noastre pentru
viitor este să creștem
vizibilitatea ASRO, să
punctăm beneficiile
implicării și a cunoașterii
activității de standardizare. 

consideraţi că, la nivelul
asro, este necesară su -
plimentarea personalului? 

Creșterea numărului
personalului ASRO este
imperios necesară. Pentru a
lucra în standardizare este
necesară o anume pregătire
și un nivel de maturitate
profesională care se pot
atinge doar prin experiența
acumulată în cadrul
organismului național de
standardizare, singurul în
România de acest fel.
Tocmai din cauza subfinan -
țării acestei activități,
numărul personalului ASRO,
în ultimii ani, a scăzut în timp
ce domeniile de stan dar -
dizare la nivel european și
internațional s-au înmulțit. 
Obiectivele pe care și le
propune ASRO prin strategia
2014-2020 pot fi realizate
doar cu personal pregătit și
dedicat activității, astfel
încât găsirea de soluții
privind angajarea și
menținerea unui număr
corespunzător de angajați în
ASRO este prioritară.

de ce vorbim despre pro -
tec ţia standardelor prin co -
pyright (dreptul de auto r)?

Standardele sunt specificaţii
tehnice, adoptate de către un
organism de standardizare
recunoscut, pentru aplicare
repetată sau continuă, a
căror respectare nu este
obligatorie. Un standard
poate fi creat intr-una din
urmatoarele variante: ca
standard internaţional, ca
standard european, ca
standard armonizat sau ca
standard naţional (art.2, pct.1
din Regulamentul UE
nr.1025/2012 privind
standardizarea europeană).
Legislaţia din România privind
dreptul de autor, prin Legea
8/1996, vorbeşte de
copyright atunci când face
referire la operele ştiinţifice.
Documentele ştiinţifice
reprezintă doar o categorie a
acestor opere (alături de
comunicări, studii, cursuri
universitare, manuale scolare
şi proiecte) care beneficiază
de protec ţia oferită de
copyright.
În plus, prin Legea nr.163/
2015, care reglementeaza
activitatea de standardizare,
se menţionează explicit acest
aspect: „Standardele ro mane,
standardele euro pene,
standardele interna ţionale și
documentele de
standardizare europeană și
internaţională, inclusiv
proiectele lor, sunt
documentaţii ştiinţifice în
sensul Legii nr. 8/1996 şi sunt
protejate prin drepturi de
autor.” (art.8 alin.1). Astfel
reproducerea parţială sau
integrală se poate face numai
cu acordul scris al
organismului naţional de
standardizare, în România
acesta fiind ASRO. 

sorina viziru 
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egal Magazin a
organizat joi, 25
aprilie 2017, la
CCIR Business

Center conferința cu tema
revoluția aparatelor de
marcat electronice fiscale
cu jurnal electronic în
comerțul din românia.
Partenerul evenimentului a
fost Danubius – Exim.
La dezbateri au participat
reprezentanți ai autorităților
și ai asociațiilor și
patronatelor din domeniul
fiscal: ANAF, Asociația
Distribuitorilor de Aparate
Electronice Fiscale din
România, Patronatul
Comercianţilor şi
Servisanţilor de Case de
Marcat din România,
Asociaţia pentru Plăţi
Electronice din România
(APERO), furnizori de
echipamente, operatori din
zona de retail, precum și
firme de consultanță fiscală.
Evenimentul a prilejuit
participanților dezbateri și
schimburi de idei pe acest
subiect esențial pentru
viitorul retailului din
România. Prin introducerea
caselor de marcat fiscale se
doreşte combaterea
evaziunii fiscale şi creşterea
încasărilor la buget. Astfel,
toţi comercianţii vor fi
obligaţi să se doteze cu case
de marcat fiscale.
Conferința a adus în prim
plan dezbaterea
privind termenul realist la
care ar putea deveni
funcţional sistemul prevăzut
de legiuitor, potrivit căruia
noile case de marcat cu
jurnal electronic vor fi
conectate la serverul ANAF
şi vor transmite în timp real
toate informaţiile de pe

bonurile fiscale, exceptând
detaliile legate de
cumpărător. 
Potrivit lui Marius Peştină,
director general al Direcţiei
Generale de Tehnologie a
Informaţiei din cadrul ANAF,
termenul a fost prelungit
până la data de 1 iulie 2019.
În prezent, ANAF a finalizat
estimarea privind costurile
implementării sistemului
caselor de marcat fiscale,
vizând informatiile pe care
trebuie să le transmită
casele de marcat. Conform
datelor furnizate de
Ministerul Finanțelor
Publice, în comerţul din
România ar urma să fie
introduse, ca urmare a
noilor reglementari,

aproximativ un million de
case de marcat fiscale și
unități de service.
velin ganev, ceo danubius
– exim şi preşedinte
adamef (Asociația
Distribuitorilor de Aparate
de Marcat Electronice
Fiscale din Romania), a
precizat că retailerii din
România vor trebui să se
doteze cât mai curând cu
case de marcat fiscale
conectate la serverul ANAF.
El a aminitit că  țările din
jurul României – Ungaria,
Bulgaria, Ucraina,
Macedonia s.a.m.d., –
lucrează cu jurnal electronic
deja de cel puțin zece ani.
Cât despre implementarea
noilor case de marcat cu

jurnal electronic, “ceea ce
urmează să se întâmple vine
și în sprijinul tuturor
comercianților. De ce ?
Pentru că, odată cu
schimbarea tehnologiei,
schimbăm tot ce înseamnă
hardware, ca structură. Vom
avea posibilitatea să ne
conectăm cu tot ce există
nou, tablete, telefoane, vor
exista și alte tehnologii, vor
fi echipamente conectate cu
partea bancară etc. Sperăm
ca, într-un termen destul de
rapid, probabil săptămâni,
maximum o lună, vom avea
deja o variantă finală a
normelor care să fie
aprobată de Guvern”, a
precizat Ganev.
Despre prețul caselor de

Revoluția aparatelor de marcat
electronice fiscale cu jurnal
electronic în comerțul din România

l
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marcat, ținând cont că, la
finalul lunii septembrie
2016, la Ministerul
Finanţelor Publice s-au
înregistrat aproape 60 de
firme autorizate ca
distribuitori de case de
marcat fiscale şi peste 400
de modele de aparate de
marcat electronice fiscale,
Ganev a declarat: “Nu ne
așteptăm la o schimbare
dramatică a prețurilor. Va fi
un preț care, după părerea
noastră, va porni de la 160-
170 de euro, pentru casele
de marcat.”
Tot în prima parte a
conferinței, george
anghel, director executiv
apero, a vorbit despre
actul de comerț și digitali -
zare: “Fără digitalizare, fără
plăți electronice lucrurile
devin foarte greu de înțeles,
iar timpii de reacție se
întind pe perioadă foarte
mare, astfel încât, de fiecare
dată, noi, cei din industrie,
suntem mai mult reactivi
decât proactivi.”
Cea de-a doua parte a
conferinței a fost deschisă
de domnul marian
anghelescu, președintele
patronatului comercianților
și servisanților de case de
marcat din românia, care a
abordat noutățile din
legislația caselor de
marcat, fiscalizarea și
documentele necesare în
preajma unei case de
marcat, din perspectiva
relației utilizator-firmă de
service.

noutăți
1. Bon fiscal obligatoriu
pentru persoane juridice  
2. Sistem informatic ANAF
3. Se emit chitanțe când nu

funcționeaza casa de marcat
4. Obținerea online a docu -
mentelor pentru fiscalizare
5. Atribuții suplimentare
pentru tehnicianul de
service
6. Facilități online
7. Registrul unic de evidență

Una dintre noutățile
legislative în acest sens este
prevederea privind emiterea
bonului fiscal, obligatoriu
pentru persoanele juridice,
faptul ca se vor emite
chitanțe și în momentul în
care nu va funcționa casa de
marcat, până la punerea în
funcțiune a aparatului,
excepție făcând casele de
schimb valutar.
O altă noutate este
digitalizarea controlului
încasării taxelor cu casele de
marcat electronice, aspect

susținut de Anexa 8/11 Art.
5 alineatul (1), care prevede
faptul că sistemul informatic
asigură posibilitatea
obținerii de către ANAF a
datelor înregistrate în
jurnalul electronic, fără
notificarea sau permisiunea
utilizatorului.
Fiscalizarea caselor de
marcat, o altă noutate din
legislație, va fi pe format
digital și prevede
identificarea memoriei
fiscale și a utilizatorului pe
baza datelor înregistrate.
Potrivit estimărilor
Patronatului Caselor de
Marcat din România,
implementarea noului
sistem fiscal va genera
înlocuirea sau modernizarea
a aproape 800.000 de
aparate de marcat.
maria (cora) muntean,

președintele asociației
naționale a comercianților
mici și mijlocii din românia
a solicitat ca micii
comercianți să fie sprijiniți
de ANAF și de firmele
specializate în procesul de
trecere la casele de marcat
cu jurnal electronic.
La rândul său, adrian Bența,
manager Bența consult, a
precizat că procesul va fi
întârziat deoarece încă nu s-
a finalizat procedura de
achiziție a serverului ANAF. 
procedurile pentru
conectarea caselor de
marcat la serverele anaf
au fost finalizate
Agenția Națională de
Administrare Fiscală (ANAF)
a finalizat specificațiile
tehnice și structura
fișierelor pe care casele de
marcat urmează să le
trimită către ANAF în
conformitate cu Hotărârea
pentru modificarea și
completarea Normelor
metodologice pentru
aplicarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
28/1999 privind obligația
operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului
nr. 479/2003, informează un
comunicat ANAF. Acestea
au fost definitivate în urma
întâlnirilor de lucru
desfășurate în ultimele cinci
luni între ANAF și
reprezentanții Asociației
Distribuitorilor de Aparate
de Marcat Electronice
Fiscale (ADAMEF) și ai
Patronatului Comercianților
și Servisanților de Case de
Marcat. 

mircea fica 



Pentru România, încurajarea conformării
voluntare a contribuabililor ar putea fi
una dintre soluţiile creşterii veniturilor
bugetare. Aceasta este una dintre
concluziile Conferinţei PwC –
„Schimbarea paradigmei impozitării
persoanelor fizice din România”,
desfăşurată astăzi la Bucureşti. În cadrul
evenimentului, s-a discutat pe larg şi
despre propunerea de modificare a
sistemului de impozitare a persoanelor
fizice, prin introducerea impozitului pe
gospodărie. 
„Începând din toamna acestui an se va
implementa standardul comun de
raportare, ceea ce înseamnă practic
demararea schimbului automat de
informaţii fiscale şi financiare între mai
multe state din întreaga lume, printre
care şi România. În acest context, ar fi de
dorit ca România să ia în calcul
introducerea unui program de conformare
voluntară, care să încurajeze contribuabilii
să-şi declare în mod transparent deţinerile
din afara ţării. Un astfel de program a fost
adoptat de exemplu de Marea Britanie
anul trecut. Programul „Requirement to
correct” oferă contribuabililor britanici
ultima şansă de a-şi declara activele

deţinute în străinătate până cel mai târziu
în septembrie 2018, după care aceştia,
dacă nu declară, vor suporta rigorile legii,
în caz că sunt identificaţi”, a declarat
mihaela mitroi, liderul departamentului
de consultanţă fiscală şi juridică, pwc
românia. 
Programe de conformare voluntară au
fost implementate în ultimii ani în 21 de
state membre ale Uniunii Europene,
printre care şi ţări din regiunea Europei
Centrale şi de Est precum Polonia,
Ungaria, Cehia, Slovacia sau Slovenia. În
multe cazuri, aceste iniţiative prevăd
anularea totală sau parţială a penalităţilor
datorate de contribuabili şi iertarea de
acuzaţii penale. De asemenea, potrivit
informaţiilor OECD, alte 23 de state din
afara Uniunii Europene au introdus
programe de conformare voluntară,
precum Statele Unite, Canada, Japonia,
Elveţia sau Australia. 
Sumele recuperate în urma acestor
iniţiative sunt impresionante în anumite
cazuri. Spre exemplu, Statele Unite au
colectat 10 miliarde de dolari între 2009
şi 2015, Marea Britanie – 610 milioane de
lire sterline între 2007 şi 2016, Olanda –
235 milioane de Euro numai în 2013. 

NuMĂRul
FiRMeloR 

Cu CaPital stRĂiN
Nou îNFiiNȚate a

CResCut Cu 4,6%
Numărul firmelor cu capital

străin nou înființate a crescut în
primul trimestru cu 4,6%,

comparativ cu perioada similară
a anului precedent, la 1.388

unități, reiese din datele Oficiului
Național al Registrului

Comerțului (ONRC).
Cele 1.388 de societăți noi aveau
un capital social subscris în sumă

totală de peste 13,9 milioane
dolari, în creștere cu 45%

comparativ cu ianuarie - martie
2016.

România a înregistrat, în 2016,
cel mai slab an din ultimii 18 în

privința firmelor cu capital străin
nou înființate. Astfel, anul trecut
au fost înființate 5.348 de astfel
de firme, în scădere de la 5.831

unități, în 2015. După 1991, cele
mai multe societăți au fost

înființate în anul 2007, când au
fost înregistrate peste 15.000 de

astfel de firme. La polul opus,
cele mai puține au fost în anul

1995, respectiv 3.400.
Valoarea totală a capitalului
social al celor 5.348 firme se

ridică la 40 milioane dolari, cu
1,4% peste 2015.

În perioada 1991 - 2016, au fost
înființate 209.814 de societăți cu

participare străină la capital,
valoarea totală a capitalului

social subscris fiind de peste 44,8
miliarde de euro.

Din cele 209.814 firme, 43.627
firme au capital italian, dar cea
mai mare valoare a capitalului

social este a societăților
olandeze, respectiv 8,71 miliarde

de euro, în aproximativ 
4.919 firme.
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îNCuRaJaRea CoNFoRMĂRii
VoluNtaRe îN RoMâNia, 

o soluţie de a atRaGe VeNituRi BuGetaRe
suPliMeNtaRe CoNsideRaBile, 

pagină realizată de raluca juncu
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15 iunie
Noutăți în procesul de restituire 
a proprietăţilor

22  iunie
Viitorul Arbitrajului Comercial, 
Ediția a II-a

27 iunie
Cum ne protejăm de criminalitatea
cibernetică?

29 iunie  
Finanțarea companiilor românești;
Bani pentru afaceri 

14 septembrie
Data Protection, ediția a II-a

28 septembrie
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5 octombrie
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Ediția a II-a

12 octombrie
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2 noiembrie
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9 noiembrie
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Ediția V-a
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Ediția a VII-a
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