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ROMÂNIA-SMART este o platformă de dezbateri deschisă cetățenilor, autorităților, sectorului de business și mediului academic,
pentru ca, împreună, să contribuim la construcția unei viziuni pe 10 ani pentru viitorul „ inteligent” al României.  
ROMÂNIA-SMART a pornit de la ideea că procesul de modernizare  provoacă Unitățile Administrativ Teritoriale să aleagă o nouă cale
de dezvoltare, adaptându-se la noua paradigmă  mondială. Iar aceasta se poate face prin folosirea inteligentă a aplicațiilor de ul-
timă oră din tehnologie și a soluțiilor inovatoare, astfel încât  localitățile noastre, dar și noi, comunitatea umană,  să ne adaptăm
cât mai curând și cât mai inteligent noilor provocări. 
Platforma ROMÂNIA-SMART va oferi conținut care să îi ajute pe cei care conduc orașele și comunele să implementeze o abordare
inter-departamentală integrată, pentru a  deveni localități  inteligente, ecologice, prietenoase cu cetățenii și cu mediul de afaceri.
Prin evenimentele sale,  ROMÂNIA-SMART va identifica și va promova cele mai bune soluții care se pot aplica în smart economy,
smart mobility, smart society, smart living, smart government & smart governance. 
Cercetarea, inovarea și tehnologia vor fi pilonii centrali pe care ne vom construi evenimentele. 
ROMÂNIA-SMART va reuni în evenimentele sale factori de decizie din țări, regiuni și orașe, precum și lideri, experți din industrie și
instituții, cu experiență și succes în domeniu. 

CARTA ROMÂNIA-SMART
Inițiatorii acestui proiect își propun ca, la finalul primului an de evenimente să elaboreze o Cartă a întregului program, care va
reuni toate conceptele, proiectele, propunerile, variantele tehnologice, arhitecturale, organizatorice, politico-administrative, care
vor fi promovate în cadrul conferințelor din această primă etapă, astfel încât ele să fie la îndemâna tuturor celor care vor să fie ală-
turi de ROMÂNIA-SMART . Concret, Carta va fi un adevărat ghid, cu proiecte concrete pentru toate domeniile abordate, care va
putea fi utilizat atât prin aplicarea directă de către autoritățile administrative cât și pentru realizarea de proiecte menite să atragă
investiții de orice fel, inclusiv din fonduri europene.
Dublată de un portal complex www.romania-smart.ro, această Cartă va trebui să devină o platformă program de dezvoltare a
României pe următorii 10 ani, care va putea  sta la îndemâna oricărei guvernări, pentru că va reuni o serie de indicații și proiecte
tehnice, tehnologice și administrative de dezvoltare, care pot propulsa țara noastră în elita țărilor dezvoltate.
Inițiatorii conceptului ROMÂNIA-SMART se vor organiza juridic într-o organizație non-profit, care va avea ca obiect de activitate
promovarea conceptului în integralitatea sa.

PROGRAM EVENIMENTE  
Inițiatorii vor organiza în următorii 10 ani, în București și în marile orașe ale țării, o serie de evenimente - conferințe de business,
cursuri de pregătire profesională, simpozioane, Gale de premiere -, pentru a veni în sprijinul autorităților și a mediului de afaceri. 
La aceste dezbateri vor participa personalități influente din România, dar și din alte țări, care pot oferi povesti de succes în diferite
domenii și care vor avea recomandări, propuneri, sugestii, soluții pentru ROMÂNIA-SMART. 
Totodată, amfitrionii programului ROMÂNIA-SMART vor edita o serie de publicații, menite să creeze o comunitate care să sprijine
acest program. Parteneriatele media cu alte instituții de profil vor contribui la succesul programului.

Credem că România poate deveni THE  SMARTEST COUNTRY din sud-estul Europei !

În programul ROMÂNIA-SMART, vom pune accent pe teme ca :

ROMÂNIA-SMART, 
pentru un viitor clădit inteligent
Un grup format din jurnaliști, oameni de afaceri, din PR și publicitate, coordonat de cunos-
cuta jurnalistă Camelia Cristiana Spătaru și revista Legal Magazin  au demarat un proiect
de anvergură – ROMÂNIA-SMART.

Smart Cities

Smart Economy

Smart Transportation

Smart Energy & Environment

Smart Commerce

Smart Health

Smart Education & Smart Research

Smart Buildings

Smart Services

Internet of Things

Financing for Smart City

Smart Grid 

Smart Agriculture 

www.romania-smart.ro
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editorial

PIaŢa conferInŢeLor, 
încotro?

Experiența obținută de pe
urma recentelor
conferințe pe care le-a

organizat revista noastră, m-a
făcut să scriu aceste rânduri. În
primul rând vreau să vă descriu
actualele tendințe de pe această
piață, a organizării de
evenimente.
Ei bine, nimeni nu mai are chef
să stea la conferințe lungi, în
două sau trei sesiuni. Toată
lumea vrea să vină la
eveniment, să vorbească, să
asculte, sau să pună întrebările
necesare și să plece imediat.
Nici cafeaua, ceaiul sau „papa
bun” nu-i mai determină pe
participanții la conferințe să stea
mai mult de 2 ore. Ce-i mai
grav, se întâmplă însă la nivelul
demnitarilor. Ei nu mai vor să
fie prezenți decât la prima parte
a unei astfel de conferințe,
maximum jumătate de oră. Și
asta oricât de interesant ar fi
evenimentul și oricât de
importanți ar fi participanții.  
Bun, asta poate că nu-i neapărat
rău. Faptul că lumea nu mai are

chef de discuții, societatea se
dezvoltă în mai mare viteză,
timpul înseamnă bani, dar,
există un dar.... La astfel de
evenimente vin oamenii în
special să poată comunica
direct cu anumiți demnitari, cu
factori de decizie de care
depind business-urile lor. Și
atunci, cum poți tu, șef al unei
instituții de stat, numit în
această funcție, să nu stai să
asculți întrebările oamenilor?
Cum poți să-ți bați joc de banii
și timpul oamenilor care vin la
o astfel de conferință doar
pentru a comunica cu tine, de a
te întreba ceva ce nu poate afla
decât dacă stă la audiențe
interminabile? Asta se numește
a fi funcționar al statului
român? Să stea  doar prin
ministere sau în nu mai știu ce
instituții? Sau ar trebui să se
aplece și la cetățenii, care prin
impozitele și taxele lor îi susțin
salariul? Unde-i democrația
invocată de toți? 
A doua experiență neplăcută
desprinsă din evenimentele

recente organizate de Legal
Magazin se referă la calitatea
expunerilor celor care sunt
speakeri. Mi-a fost dat să aud
chestiuni și demonstrații extrem
de „ieftine” și, aici, mă refer tot
la demnitari, sau șefi ai unor
instituții de stat. Iar subiectele
evenimentelor n-au fost de
neglijat. Strategia energetică a
României, Recuperarea
prejudiciilor din infracțiuni sau
provocările Consiliului
Concurenței, sunt câteva din
subiectele  conferințelor
organizate de revista noastră.
Am constatat, cu părere de rău,
la unii din speakerii importanți,
același limbaj de lemn, fără
substanță, fără viziune, un fel de
„lăsați-mă să-mi spun povestea,
apoi am să plec”.
Eu cred că, într-adevăr oamenii
sunt din ce în ce mai grăbiți,
viața se desfășoară cu viteză
crescândă, totul se întrepătrunde
cu potențialul oferit de noile
tehnologii de comunicare,
Internetul a început să rezolve
totul dar, totuși, consider că
trebuie să comunicăm între noi
și direct, în afară de Whatsup,
Messenger, sau mai știu eu ce.
Cred în continuare în rostul
conferințelor pe tematici
importante pentru comunitate și
mai cred că demnitarii, șefii
instituțiilor statului trebuie să
„coboare” între oameni, măcar
în astfel de ocazii.

de Mugur Istode, senior editor, Legal Magazin
Managing Partner,  Legal Magazin Media grup

Cred în continuare 
în rostul
conferințelor pe
tematici importante
pentru comunitate și
mai cred că
demnitarii, șefii
instituțiilor statului
trebuie să „coboare”
între oameni, măcar
în astfel de ocazii.
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recent, aţi acţionat în
instanţă aNCoM pentru că
a respins companiei
cererea de compensare a
costului net aferent furni -
zării serviciilor poştale din
sfera serviciului universal
în 2013. de ce aţi luat
această decizie?

Alexandru Petrescu: Se vor -
beşte în continuare, în mod
absolut bizar, despre un mo -
no pol al Poștei pe segmentul
serviciilor rezervate şi că
furnizorul de serviciu univer -
sal şi-a menţinut constantă
cota de piaţă. Acesta este
unul dintre argumentele pe
care ANCOM  le foloseşte în
decizia care ne vizează. Or,
nu poţi invoca monopolul pe
o obligaţie instituită în
sarcina Poștei Române, pe o
activitate pe care această
companie este obligată să o
presteze la costuri pe care
niciun alt operator privat nu
le-ar accepta. Mai simplu
spus, tu, statul român, mă

obligi să fiu furnizor de
serviciu universal, la costuri
sociale şi care să permită
accesul egal al tuturor la
serviciile poştale, ştiind că
niciun alt operator nu doar că
nu ar putea fizic să facă asta,
dar ar genera şi pierderi pe
care, cu ipocrizie, o companie
de stat este obligată să şi le
asume. Este o abordare care,
din păcate, creează multe
dificultăţi Poștei Române.
Această companie trebuie să
suporte un tratament aberant
şi care îi creează dezavantaje
reale pe o piaţă aşa-zis liberă.
În timp, compania a devenit
sacul de box al unor entităţi
care, pentru a da bine în
rapoartele de activitate,
instituie tot felul de obligaţii,
uită să reglementeze corect
segmentul pe care ne obligă
să fim prestatori unici, pentru
ca o altă entitate să te
amendeze ulterior. Încercam
să reglăm această anomalie,
însă este foarte greu pentru că
ne lovim de un mod de

acţiune deja împământenit şi
extrem de comod.

Cum se întâmplă în alte
state în astfel de situații?
le este compensat acest cost
net operatorilor europeni?

Vă dau cel mai recent
exemplu: Comisia Europeană
a decis, la 3 iunie anul acesta,
să compenseze costul net al
operatorului belgian bpost
pentru intervalul 2016 –
2020. Este vorba despre
compensarea sumei de 1,3
miliarde de euro pentru
furnizarea de servicii poştale
de interes economic general,
ceea ce la noi este considerat
ajutor de stat ilegal. Ce intră
în această sumă, colosală
pentru noi? Este vorba despre
anumite servicii publice pe
care bpost a fost nevoită să le
presteze ca furnizor de
serviciu universal, printre
care: menţinerea unei reţele
de oficii poştale pe întreg
teritoriul Belgiei, livrarea

pensiilor, furnizarea de
servicii universale de încasare
a facturilor la ghişeu, livrarea
de pliante electorale, precum
şi distribuirea de ziare şi
periodice cu tiraj naţional
relevant. Adică aceleaşi
servicii pentru care şi Poşta
Română solicita compensare,
asta dacă se doreşte, cu
adevărat, depăşirea
dificultăţilor financiare în
care se afla Poșta şi înscrierea
ei pe un traseu corect, pe o
piaţă pe care toată lumea o
clamează, extrem de
confortabil, ca fiind liberă. Ba
mai mult, pentru prestarea
unora dintre serviciile de mai
sus, Poşta a fost şi este

stat vs. stat
statutul de CoMpaNie de stat - 
CoNstrâNgeri și Nu uN 
privilegiu peNtru poșta roMâNă
Interviu cu AlexAndru PetresCu, director General, Cn Poșta română

Am fost în acești ani obișnuiți cu ideea că firmele, companiile particulare, multinaționalele sunt de multe
ori în contradicție cu instituțiile de reglementare, ajungând până la a se judeca cu acestea. O normalitate
de fapt, o consecință a economiei de piață, a controverselor născute pe piețele reglementate.
de curând însă, o știre economică a devenit breaking news și asta pentru că a anunțat că Poșta  română, o
instituție a statului, a dat în judecată Autoritatea de reglementare în Comunicații (AnCOM), altă instituție
a statului. Pentru a desluși această speță, l-am rugat pe directorul general al Cn Poșta română, Alexandru
Petrescu, să acorde un interviu revistei noastre și să ne lămurească cum stau lucrurile și pe ce se bazează
acționarea în instanță a AnCOM.
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permanent  blamată, deşi ele fac
parte din definiţia serviciului
universal peste tot în lume. 
Comisia Europeană s-a exprimat
similar şi în cazul operatorului
francez La Poste. În 4 decembrie
2015, Comisia a decis să
compenseze operatorul italian de
servicii poştale universale, Poste
Italiane, cu suma de 262 milioane
de euro pe an, până în 2019,
inclusiv. Aceeaşi decizie a fost
luată pentru Polish Post în 26
noiembrie 2015, iar în 19 martie,
anul trecut, UK Post Office Ltd a
primit, tot din partea Comisiei
Europene, decizia de compensare
a costului net pentru serviciile
enumerate mai sus, până în 2018,
inlcusiv, în suma de 640 de

milioane de lire sterline. Costul
net cu serviciile poştale universale
au fost compensare şi pentru
greci, şi pentru ceilalţi omologi
europeni ai Poștei Române.

Ce ar reprezenta această
compensare pentru poşta
română?

Alexandru Petrescu: În primul
rând, ar însemna corectarea unei
anomalii pe care trebuie s-o
ducem în spate în mod nedrept,
într-o piaţă care se mişcă rapid, cu
instrumente mult mai flexibile
decât are la dispoziţie Poşta
Română. Aşa cum bine spunea,
recent, un secretar de stat din
Ministerul Economiei, „statul este

o piedică pentru el însuşi la
companiile pe care le deţine”. Nu
numai că aceste companii nu sunt
favorizate, aşa cum eronat cred
unii, dar sunt obligate să respecte
tot soiul de constrângeri şi să facă
faţă unei birocraţii mult mai mari
decât în cazul privaţilor. 
Gândiţi-vă numai la simpla
contractare a unei case de
avocatură, de pildă. Când un
privat are o problemă, în trei zile,
cel mult, şi-a găsit cea mai bună
casa de avocatură şi a şi semnat
cu ea pentru reprezentare. La o
companie de stat, cu litigii extrem
de diverse şi de complicate,
trebuie să ne descurcăm, de cele
mai multe ori, cu experţii proprii,
iar dacă vrei un avocat expert pe o
speţă delicată treci prin sute de
proceduri şi de acorduri. Ca să nu
mai spun că aceşti jurişti proprii
ai companiilor trebuie să stea, trei
sferturi din an, prin tot soiul de
controale, să întocmească sute mii
de poziţii, declaraţii şi contestaţii.
Vă dau un exemplu de abordare
părtinitoare: când Poşta Romană a
fost victima unor controale ale
unor angajaţi ANAF, situaţie în
care instanţa ne-a dat nouă
dreptate, s-a spus despre noi că
suntem infractori, aşa a fost
abordarea jurnalistică. Deşi, repet,
instanţă ne-a dat dreptate, dar
ziaristul nu a fost interesat de
acest detaliu esenţial. Când acelaşi
lucru, în oglindă, acelaşi abuz, se
întâmplă în cazul unei firme
private, aceasta este în mod cert o
victimă în fața statului. Cu astfel
de mentalităţi ne luptăm, şi în
entităţile de stat, şi în societatea
civilă. Până nu înţelegem că e în
interesul tuturor să avem un
tratament egal cu toţi actorii din
economie, indiferent că sunt de
stat, sau privaţi, mă tem că nu
vom evolua.

Legal Magazin

nu poţi invoca
monopolul pe o
obligaţie instituită în
sarcina Poștei
române, pe o
activitate pe care
această companie
este obligată să o
presteze la costuri pe
care niciun alt
operator privat nu le-
ar accepta. Mai
simplu spus, tu,
statul român, mă
obligi să fiu furnizor
de serviciu universal,
la costuri sociale şi
care să permită
accesul egal al
tuturor la serviciile
poştale, ştiind că
niciun alt operator
nu doar că nu ar
putea fizic să facă
asta, dar ar genera şi
pierderi...



Studiul arată că nevoile
companiilor se schimbă
semnificativ,

majoritatea respondenților
luând în calcul reevaluarea
furnizorilor de servicii
juridice. Pe fondul creșterii
cererii de servicii juridice, se
observă nevoia  unui nou tip
de consiliere, care să acopere
o gamă mai largă de servicii.
Cumpărătorii de servicii
juridice caută în special
furnizori care să le înțeleagă
afacerea și industria, care să
ofere consultanță în zone care
depășesc sfera juridică, care
să ofere servicii
multidisciplinare în jurisdicții
multiple și să folosească mai
eficient tehnologia.

O PIAță de servICII jurIdICe 
în Creștere șI în sChIMbAre 

Atât cererea cât și bugetele
pentru servicii juridice sunt în
creștere. Anumite arii
înregistrează creșteri mai mari
decât altele, în special în zona
de conformare (49%), M&A
(42%) și cea a litigiilor (39%).
Conformarea cu reglementă -
rile la nivel  global apare ca
una dintre cele mai mari
provocări ale departamentelor
juridice de azi, pe lângă

nevoia de a realiza mai multe
cu resurse mai puține. 
Majoritatea participanților la
studiu (55%) - în general
directori de departamente
juridice, sau CEO și CFO - au
reevaluat sau sunt în curs de
reevaluare a furnizorilor de
servicii juridice. Studiul arată
că, în timp ce așteptările
privind serviciile furnizate de
consultanți externi evoluează,
acestea nu sunt întotdeauna
îndeplinite mai ales în zone
cum ar fi utilizarea
tehnologiei, transparența
financiară și furnizarea de
servicii integrate.
Unul din trei cumpărători de
servicii juridice care au
participat la studiu își dorește
ca furnizorul său de servicii
juridice să cunoască industria
și să aibă experiența
comercială, nu doar juridică,
însă furnizorii actuali nu
îndeplinesc aceste criterii. Pe
lângă furnizarea de servicii
juridice specializate,
respondenții se așteaptă ca
furnizorul lor de servicii să
contribuie cu experiența
dincolo de sfera juridică
(33%) și cu o diseminare
proactivă a cunoștințelor
(18%). 52% au răspuns că ar
angaja o firmă de avocați
netradițională.

CInCI tendInțe Pentru
servICIIle jurIdICe: Ce-șI
dOrește CuMPărătOrul

1. Consultanță integrată la
nivel internațional, care depă -
șește sfera juridică. Marea
majoritate a celor inter vievați
și-a exprimat ne vo ia de a
beneficia de exper tiză care să
includă cunoaș terea industriei,
expertiza comercială sau non-
juridică. Totodată, aceștia își
doresc ca furnizorul lor de
servicii juridice să înțeleagă
chestiuni legate de securitatea
si protecția datelor și să aibă o
abordare pro-activă cu privire
la împărtășirea experienței în
mai multe jurisdicții. 

2. Utilizarea mai eficientă și
pe scară mai largă a tehnolo -
giei. Majoritatea partici pan -
ților (77%) a spus că tehnolo -
gia nu înlocuiește încă activit ă -
țile avocaților interni. Totuși,
mai bine de jumătate (52%)
au spus că acest lucru se va
întâmpla în următorii cinci
ani. Cumpărătorii de servicii
își doresc tehnologii mai bune
și mai relevante care să poată fi
utilizate de platforme integrate.

3. Consultanță în zona de
conformitate. Aproape

jumătate (49%) din
participanții la studiu au spus
că bugetele departamentelor
lor juridice cresc în aria
conformității de reglementare.
În particular, conformarea
globală este percepută drept o
problemă majoră pentru
avocații interni, peste un sfert
dintre cei intervievați (26%)
spunând că aceasta este cea
mai mare provocare cu care
se confruntă departamentul
din care fac parte.

4. Costuri fixe, corelarea
ofertei financiare cu valoarea
adăugată și o mai mare
transparență. Un număr mare
de participanți au spus că
doresc mai multă
predictibilitate și transparență
în ce privește facturarea,
menționând frecvent costuri
fixe sau plafonate sau
stabilirea ofertei financiare în
funcție de valoarea adăugată
adusă de consultant. 

5. Cerere pentru furnizori de
servicii juridice alternativi sau
netradiționali. Majoritatea
(55%) participanților la studiu
ia în calcul reevaluarea
semnificativă a furnizorilor de
servicii juridice. Mai bine de
jumătate (52%) au spus că
doresc să achiziționeze
servicii juridice de la o firmă
de avocați netradițională care
oferă o gama largă de servicii.

Studiul a fost realizat de RSG
Consulting la cererea Deloitte
Legal pe baza unui chestionar
online cuprinzând
răspunsurile a 243 de
respondenți care ocupă poziții
de CEO, CFO sau director
juridic în companii globale, în
perioada septembrie 2015 -
februarie 2016.
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profesia de avoCat 
se sChiMbă 
fuNdaMeNtal
Potrivit rezultatelor unui studiu global “tendințe în serviciile juridice”, piața serviciilor juridice trece prin
transformări radicale datorate reglementărilor tot mai complexe, riscului crescut în arii multiple,
evoluției economiei digitale și  presiunii continue privind reducerea costurilor.
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propuNerile avoCaților 
peNtru strategia eNergetiCă 
a roMâNiei
Ministerul energiei (vezi energie.gov.ro) lucrează intens la finalizarea strategiei energetice a româniei. legal Magazin a chestionat avocații
experți în energie cu privire la acest important document. termenul limită estimativ de finalizare a strategiei energetice a româniei este 15
septembrie 2016. Obiectivul este ca documentul final să fie supus dezbaterii parlamentare și asumat de către Parlamentul româniei prin act
normativ, astfel încât să-și poată realiza funcția de ancoră a legilor, reglementărilor și politicilor din domeniul energiei.

Strategia Energetică a României, cu un
orizont de timp până în 2030 și cu
proiecții până în 2050, presupune un
vast efort de analiză și sinteză. Care
sunt, în opinia dumneavoastră,
principalele probleme ale sectorului
energetic pe care noua Strategie ar
trebui să le rezolve?

Termenul limită estimativ de finalizare a
documentului Strategiei Energetice a
României este 15 septembrie 2016.
Numiți două propuneri,  pe care le
considerați utile pentru a fi introduse în
conținutul Strategiei. 

Care consideraţi că sunt soluţiile
pentru ca Strategia Energetică să
respecte și obiectivele de mediu
asumate de Comisia Europeană pentru
orizontul 2030?

Aveți mai jos propunerile avocaților de îmbunătățire a Strategiei Energetice.

ChestIOnAr Pentru sOCIetățIle de AvOCAtură

1 2 3
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AlexAndru AsAfteI,
Associate, bulboacă & Asociații

Una dintre problemele
fundamentale  ale

sectorului energetic din
România o reprezintă
colapsul prin care trec
producătorii de electricitate
din surse regenerabile. După
invesții importante de
aproximativ  7 miliarde de
euro (cele mai multe cu
capital străin) bazate pe
schema de sprijin prin
certificate verzi, în momentul
de față, foarte multe dintre
proiecte sunt în pericol de
insolvență. Acest lucru s-a
datorat modificărilor
legislative începând cu anul
2013 cum ar fi: (i) amânarea
unor certificate verzi, (ii)
reducerea certificatelor verzi
acordate, (iii) exceptarea unor
consumatori industriali de la
plata certificatelor verzi,
precum și (iv) scăderea cotei
de energie care beneficiază de
sistemul de promovare.
Conform informațiilor din
piață, în acest moment,
aproximativ 40% din
investitorii în regenerabile
sunt în mare dificultate
financiară, rata de

rentabilitate ajungând la -2%,
iar aproximativ 40% din
certificatele verzi rămân
nevândute.
Deși aparent cele de mai sus
reprezintă doar o problemă a
producătorilor, aceasta este o
concluzie superficială care nu
ia în considerare mai multe
aspecte, cum ar fi: nevoia de
energie verde pe termen
mediu și lung, pierderea
încrederii investitorilor în
domeniile reglementate din
România, posibila pierdere a
unui număr însemnat de
locuri de muncă.
O altă problemă foarte
importantă a sectorului
energetic o reprezintă lipsa
investițiilor majore în
domeniul eficienței
energetice. Conform studiilor,
în România, pierderile
energetice în sectorul
industrial ating 30-35% din
energia consumată, în timp ce
la clădiri se constată pierderi
energetice de circa 40-50%
din energia consumată.
Astfel, un capitol important
în viitoarea strategie ar trebui
să îl reprezinte domeniul
eficienței energetice care să
stabilească niște direcții clare
și eventual să ofere anumite
stimulente în vederea
deschiderii apetitului
consumatorilor și al
investitorilor.

În contextul celor de
mai sus considerăm că

piața energiei regenerabile ar
trebui revitalizată prin
adoptarea unui cadru
legislativ care să salveze
proiectele existente și să
reîncurajeze noile invesții. Un
bun start ar fi creșterea cotei
de energie care beneficiază de
sistemul de promovare la

nivelul prevăzut anterior  în
lege, precum și extinderea
perioadei de valabilitate a
certificatelor verzi la minim 5
ani, pentru a oferi șansa
producătorilor să-și
materializeze aceste
certificate. 
O altă posibilă soluție ar fi
adoptarea unui sistem bazat
pe prețuri reglementate (i.e.
feed-in tariff) pentru
proiectele mari și nu doar
pentru cele cu o capacitate
instalată mică (de până la 500
kW) pentru care tot se
încearcă implementarea.
Acest sistem ar trebui să
ofere investitorilor șansa unui
profit rezonabil și nu neapărat
cel de la nivelul anilor
precedenți. Evident, aceștia
vor putea alege între sistemul
certificatelor verzi și cel al
prețurilor reglementate.
Credem că o asemenea
măsură ar putea fi salvatoare
pentru domeniul energiei
regenerabile deoarece astfel
s-ar elimina excesul de
certificate verzi din piață prin
migrarea unor proiecte la
sistemul de prețuri
reglementate (care nu ar mai
primi certificate verzi).
Totodată, investitorii și-ar
putea face previziuni cât mai
realiste cu privire la venituri,
astfel, încuranjându-se alte
investiții.
Cu referire la sectorul
eficienței energetice,
considerăm că o eventuală
schemă de sprijin pentru
investițiile în acest sector ar fi
de bun augur. De exemplu,
unele facilități fiscale ar putea
fi acordate pentru
consumatorii care vor face
investiții în vederea
eficientizării locurilor de
consum.

În ton cu cele
menționate mai sus

considerăm că în cazul în
care s-ar crea un mediu
legislativ previzibil și
favorabil investițiilor în
energia regenerabilă și a
eficienței energetice, țintele
de mediu propuse ar putea fi
îndeplinite fără mari eforturi.
Totodată, s-ar diminua
dependența față de
producătorii de electricitate
pe bază de cărbune, aceștia
reprezentând în momentul de
față unii dintre cei mai
importanți poluatori din
România. De asemenea, ar
putea fi încurajate proiectele
în parteneriat public-privat
atât la nivel local
(cogenerare) cât și la nivelul
marilor proiecte prin
modernizarea centralelor de
producere a energiei din surse
convenționale care necesită
mari investiții pentru
reducerea poluării și
continuarea funcționarii
dincolo de durata lor de viată.

COsMIn tIleA,
Counsel, rtPr Allen & Overy

Considerăm că noua
Strategie Energetică a

României trebuie să conțină
soluții cu privire la
următoarele probleme:

3
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a) rolul statului și nivelul său
de implicare în sectorul
energetic, inclusiv cu privire
la deschiderea concurenței
pentru serviciul de distribuție
a energiei electrice;
b) problema înlocuirii
capacităților vechi și
neperformante de producere a
energiei electrice;
c) modul de furnizare a
energiei termice către
populație fără a subvenționa
masiv și perpetuu din buget
producătorii actuali;
d) creșterea capacității de
transport și export a energiei
electrice și a resurselor
descoperite în Marea Neagră
și identificarea mijloacelor
pentru a aduce valoare
adăugată din exploatarea
acestor resurse;
e) stabilirea clară
(definitivarea) a nivelului de
suport pe care România îl
poate acorda pentru sursele
regenerabile de energie și a
modului de acordare;
f) rolul pe care exploatarea
cărbunelui (extracție și
procesare) îl va juca în viitor
și dimensionarea
corespunzătoare a acestui
sector de activitate;
g) exploatarea resurselor de
uraniu și fabricarea
combustibilului nuclear în
contextul planurilor de
construcție a două noi
reactoare nucleare la
Cernavodă; 
h) impunerea unui calendar
pentru realizarea de investiții
în smart metering;
i) problema reducerii
timpului necesar pentru
conectarea la rețeaua
electrică;
j) măsuri pentru menținerea
independenței energetice a
României și asigurarea în

continuare a calității de
exportator regional de
energie;
k) problema lucrărilor
necesare pentru prelungirea
duratei de viață a Unității 1
de la Cernavoda, inclusiv cu
privire la acoperirea
deficitului de producție
cauzat de oprirea unității timp
de 2 ani;  
l) prezentarea poziției statului
român cu privire la
dezvoltarea infrastructurii de
alimentare a autovehiculelor
electrice și a altor măsuri
menite să reducă poluarea;

Propunerile noastre
pentru Strategia

Energetică a României sunt:
a) stabilirea necesarului de
servicii de sistem al
Sistemului Energetic Național
și crearea cadrului legislativ
menit să asigure viabilitatea
financiară pe termen lung a
furnizorilor de astfel de
servicii, astfel cum sunt
actualii producători termo și
eventual a centralei cu
acumulare prin pompaj de la
Tarnița Lăpustești (cu privire
la care există planuri de
realizare); și
b) indicarea clară a
investițiilor ce vor fi realizate
pentru a crește capacitățile de
transport și export a energiei
electrice și a gazelor naturale.

a) modificarea actua -
lului sistem de suport

pentru a asigura viabilitatea
financiară a producătorilor
existenți și atragerea de
investiții în biomasă (resursa
ce nu este exploatată la
adevăratul său potențial);

b) subvenționarea
achiziționării de autovehicule

electrice, inclusiv pentru
transportul în comun, și
realizarea de investiții în
capacități publice de
alimentare/încărcare a
acestora.

PAulA COrbAn-PelIn,
Counsel, dlA Piper

Proiectul de strategie
energetică a României

estimează că necesarul de
investiții în sectorul energetic
românesc este, pentru
perioada 2015-2035, de
aproximativ 100 miliarde de
euro. Ar trebui să indice clar
cum vor fi înlăturate piedicile
identificate în calea atragerii
investițiilor (creșterea
gradului de instabilitate a
cadrului de reglementare,
procesul de avizare de lungă
durată și extrem de birocratic,
lipsa unor politici publice
coerente și sustenabile și
amânarea permanentă a
proiectelor de investiții) și
care sunt măsurile concrete
menite să asigure o piață
stabilă, transparentă și
previzibilă, propice atragerii
de investiții. 
Strategia Energetică a
României trebuie să pună
accent pe dezvoltarea
sustenabilă a domeniului din
perspectiva mixului de

energie și a aplicării unor
măsuri coerente care să
vizeze întregul lanț de la
producere, la transport și
infrastructură și terminând cu
consumul, predictibilitatea
cadrului legislativ,
identificarea măsurilor
concrete de atingere a țintelor
propuse și de atragere a
necesarului de investiții. 

Strategia Energetică a
României ar trebui să

identifice în mod clar
domeniile strategice și
măsurile pe care le va lua
statul pentru susținerea
dezvoltării acestora, măsuri
concrete de diminuare a
barierelor investiționale
identificate, reafirmarea
necesitătii și susținerii
stabilitătii cadrului legislativ.

dAnA dunel stAnCu,
Avocat, biriș Goran

Se pare că toată lumea
așteaptă această

stategie energetică cu
speranța că ea va fi elementul
care va aduce liniștea,
stabilitatea și soluțiile. Eu
cred însă că strategia
energetică din anul 2016 ar
trebui să stabilească niște
repere care să denote
flexibilitate și adaptabilitate
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la evoluțiile tehnologice,
politice și sociale, evitând
acele soluții care ar rezolva
doar niște probleme de
moment. Cu alte cuvinte,
principala problemă ce ar
trebui rezolvată prin noua
strategie este eliminarea
posibilității de a rămâne
uneori  blocați prea mult timp
în proiecte sau decizii care
duc la pierderi financiare și
drame sociale. Asta nu
înseamnă nicidecum
instabilitate legislativă și
decizională, ci înseamnă
instituții și companii cu
viziune, responsabile, cu
atribuții clare, care
colaborează între ele
păstrându-și însă
independența și
obiectivitatea.

Să gândești propuneri
strategice fără a avea

toate datele și informațiile de
la care se pornește în
stabilirea unor linii directoare
pe termen mediu și lung,
poate fi inutil spre riscant. Cu
toate acestea, sunt de părere
că strategia energetică
națională trebuie să aibă
obligatoriu în vedere
acordurile internaționale
pentru protecția mediului și
obiectivele ce țin de ideea
dezvoltării sustenabile.
Combinând soluții priete -
noase cu mediul înconjurător
cu soluții de dezvoltare
durabilă și protecție socială,
noua strategie energetică
națională ar putea astfel
legitima decizii viitoare
sănătoase pentru noi și pentru
generațiile ce vor urma. 

Reducerea poluării nu
se poate face fără

reducerea poluatorilor și a

surselor poluante. Dar să
vorbești despre sectorul
energetic eliminând în
totalitate poluarea este o
utopie, deocamdată, mai ales
în România, țara care
moșteneste deja un sistem
energetic integrat neprietenos
cu mediul înconjurător. De
aceea, eu cred că este esențial
ca strategia energetică actuală
a României să ofere
posibilitatea României să
poată absorbi oricând și oricât
noutățile tehnologice și
normative referitoare la
protecția mediului, în
necesară armonie cu creșterea
nivelului de trai al cetățenilor. 

MArtA POPA,
Avocat Partener, voicu & filipescu

Există câteva aspecte pe
care noi le-am sesizat ca

necesar a fi îmbunătățite în
cadrul proiectelor pe care le-
am derulat pentru clienții
nostri, și anume:
Competitivitatea pe plan
extern a companiilor
energetice cu capital autohton,
de stat sau privat, care ar trebui
să poată câștiga contracte
externe importante și deveni
jucatori importanți pe piata de
profil din regiunea Europei
Centrale și de Est, chiar a
întregii Europe, dacă ne

gândim că puține țări din
regiune au potențialul
energetic al României, atât din
punct de vedere cantitativ cât
și al mixului echilibrat de
energie pe care îl deține. 
Legislația parteneriatului
public-privat – în forma
existentă nu este atractivă
pentru investitori iar noile
prevederi, ce ar urma să
înlocuiască cu totul pe cele
existente încă din 2010 sunt în
stadiu de proiect legislativ de
câțiva ani. O lege mai bună a
parteneriatului public-privat ar
stimula participarea
investitorilor privați și a
fondurilor de investiții la
proiectele majore de
infrastructură energetică, în
special pe cele în care venitul
partenerului privat va depinde
de plăți de la partenerul public.
Dincolo de acestea, cu caracter
de obiectiv fundamental
Strategia Energetică a
României ar trebui să asigure
securitatea și independența
economică a României.

Măsuri pentru creșterea
competitivității pe plan

extern a companiilor
energetice cu capital autohton,
de stat sau privat, astfel încât
să poată acționa ca jucători
importanți pe piața de
regională sau europeană. 
Includerea posibilității ca
marile proiecte din sectorul
energetic să se poată realiza în
sistem de parteneriat public-
privat. 

Obiectivele ambițioase
ale Agendei 2030 pentru

dezvoltare durabilă vor putea
fi îndeplinite, printre altele,
prin asigurarea unor pârghii
eficiente pentru monitorizarea
eficientă și sancționarea

drastică a neconformării la
obligațiile de mediu stabilite
recent de Comisia Europeană,
valabile de la 1 ianuarie 2016.
Modalitatea defectuoasă de
monitorizare de către autorități
a gestionării deșeurilor de
ambalaje în România prin
intermediul organizațiilor de
transfer de responsabilitate
(OTR) este doar unul din
exemplele triste care se pot da
în acest sens. De asemenea,
este nevoie de o colaborare
strânsă între guvern și
societatea civilă, astfel încât
obiectivele Agendei 2030 să
fie înțelese de societatea civilă,
iar aceasta să participe activ,
de la formularea politicii
privind modul de imple men -
tare a măsurilor și a alocarilor
bugetare pentru acestea (open
government principle) până la
implementarea măsurilor
(citizen engagement principle).
Un bun exemplu în acest sens
este domeniul managemen -
tului și epurării apei, unde
municipalitățile ar trebui să
urmărească sistematic și să
publice indicatorii de perfor -
manță ai celor cărora le încre -
dințează acest serviciu public,
în beneficiul cetățenilor și al
dezvoltării durabile a societății.

MOnICA IAnCu,
Avocat Partener, Pelifilip
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Strategia Energetică a
României care își

propune un orizont de timp
scurt (2018), mediu (2020) și
lung (2030) și proiecții până
în anul 2050 ar trebui definită
în jurul conceptelor de
securitate energetică și de
eficiență energetică, cu
radiografierea corectă a
sistemului energetic
românesc, stabilirea unor
obiective înalte, dar și realiste
și asumarea lor la nivel
politic și administrativ.  

Din acest punct de vedere, un
demers de amploarea Strate -
giei ar trebui să identifice
soluții pentru reinventarea
câtorva dimensiuni relevante
pentru sectorul eneregtic,
începând cu infrastructura și
modalitățile de depășire a
uzurii morale și tehnice a
acesteia, reechilibrarea zonei
de producere de energie
electrică din surse
regenerabile, regândirea
sistemului de guvernanță a
companiilor deținute de stat,
majorarea capacității de
export, finalizarea și
consolidarea efectelor
liberalizării în domeniul
energiei electrice și gazelor
naturale, generarea pârghiilor
pentru creșterea concurenței
pe întregul lanț economic,
crearea unui cadru adecvat
pentru gândirea unor
programe efective care au ca
obiectiv eficiența energetică
și, nu în ultimul rând, crearea
premiselor pentru asigurarea
unei capacități instituționale
și administrative suficiente și
adecvate.  

În consens cu cele
identificate mai sus, ne

putem referi la:  

(1)  măsuri care au ca obiectiv
asigurarea unui mix energetic
cât mai variat și deopotrivă
echilibrat, măsuri care să
încurajeze și promoveze
utilizarea atât a tehnologiilor
avansate și prietenoase din
punctul de vedere al protecției
mediului (mai ales față de
obiectivele internaționale din
ce în ce mai ambițioase de
reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră), cât și al
tehnologiilor de stocare;  
(2)  crearea premiselor pentru
ranforsarea și dezvoltarea
infrastructurii energetice în
vederea asigurării unei piețe de
energie conectate și integrate
regional. 

Tandemul obiectivelor
energetice și al

obiectivelor de mediu este
unul important pentru viitor.
Din această perspectivă,
Strategia trebuie să creeze
premisele care să încurajeze
proiectele menite să contribuie
la reducerea emisiilor de
carbon, să conducă la un mix
energetic care să răspundă în
același timp obiectivelor de
securitate energetică, dar și
celor de protecție a mediului.
În mod particular, Strategia
poate avea în vedere măsuri de
(re)vitalizare a sistemului de
producere a energiei din surse
regenerabile (inclusiv la
nivelul capacitătilor mici de
producție) sau neutre și de
promovare a tehnologiilor
moderne și eficiente din punct
de vedere energetic.   

ClAudIu MunteAnu-jIPesCu,
Avocat Partener, dentons

Din perspectiva noastră,
principalul domeniu în

care Strategia ar trebui să vină
cu linii directoare, este dome -
niul energiei regenerabile, aflat
actualmente în suferință. După
cum știți, producătorii de
energie regenerabilă se
confruntă astăzi cu o  situație
dificilă din cauza inflației de
Certificate Verzi, ceea ce
conduce, practic, la blocarea
pieței de profil și diminuarea
până la dispariție a unei surse
importante de venit a acestora,
mai ales în contextul în care
investitorii trebuie să achite
împrumuturile bancare
aferente. În aceste condiții,
există riscul ca mulți producă -
tori să intre în insolvență,
situație în care România ar
putea pierde o bună parte din
capacitățile de producție
construite în ultimii ani, ceea
ce ne-ar aduce în situația de a
nu mai îndeplini țintele con -
venite cu Uniunea Europeană. 
Un al doilea domeniu ce
prezintă probleme privește
capacitățile de producție
îmbătrânite și rețelele de
furnizare de agent termic de la
nivelul comunităților locale
(inclusiv a marilor aglomerări
urbane). Dacă situația con -
tinuă, pe termen scurt, comu -
nitățile locale se vor confrunta
(de fapt, se confruntă deja) cu
probleme grave legate de
exploatarea CET-urilor (multe
dintre acestea fiind în

insolvență sau chiar vândute la
fier vechi). Există investitori
dispuși să investească în acest
domeniu, dar sunt necesare
măsuri de încurajare a
acestora, pentru că investițiile
sunt dificil de recuperat.  

Cred că importantă va
fi, pe termen mediu și

lung, încurajarea investițiilor
din domeniul infrastructurii
energetice, nu prin proiecte
mamut care necesită investiții
uriașe, greu de asigurat în
condițiile actuale și care, deci,
au șanse mici de realizare, ci
prin proiecte mici sau medii,
mai puțin costisitoare și care
pot fi realizate mai repede,
care să ajute la îmbunătățirea
acestei infrastructuri. CET-
urile și rețelele de furnizare de
agent termic la nivel local sunt
doar un exemplu. La acestea
se adaugă o serie întreagă de
capacități de producție care se
apropie de finalul perioadei de
exploatare. 
De asemenea, îmbunătățirea
infrastructurii aferente expor -
tului de energie ar fi bineve -
nită, deși actualmente ne
confruntăm cu situația în care
multe țări membre UE au
excedent de producție. Se
poate spune că trăim o epocă a
relativei abundențe energetice
(mai ales în contextul prețu -
rilor deosebit de scăzute la
hidrocarburi), așa încât nu vom
putea miza pe un entu ziasm
din partea statelor vecine în
ceea ce privește investiții
masive care să ne permită să
exportăm surplusul de energie.
Însă, această epocă de abun -
deță va trece, cel mai probabil,
pe termen mediu, așa încât
investițiile care par inefi ciente
astăzi, s-ar putea dovedi un
pariu bun pentru mai târziu.

3

1

1
2

2
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Când ați decis să vă
înființați propria societate
de avocatură? Care au
principalele motive?

Suciu Popa a luat naştere în
februarie 2016, ca răspuns
firesc la nevoile clienților de
a beneficia de consultanţă
integrată şi o abordare diferită
a problemelor cu care se
confruntă. Având o echipă
dinamică, tânără, dar foarte
bine închegată şi
experimentată (media de
experienţă depăşeşte 10 ani şi
cel puţin 70% dintre avocaţi
au peste 15 ani de
experienţă), cu expunere
extraordinară în proiecte
transfrontaliere, Suciu Popa
se distinge printr-o abordare
unică pe piaţa din România:
implicare preponderentă a
partenerilor si avocaților
seniori în dosarele clienţilor
cuplată cu efortul permanent

de a livra soluţii inteligente şi
sustenabile pe termen lung. 

Cum au primit clienții cu
care colaborați de foarte
mult timp vestea creării
suciu popa?

Am fost foarte plăcut
surprinşi de reacţia clienţilor
şi deopotrivă a colegilor de
breaslă, care ne-au felicitat
pentru decizia de a înfiinţa o
nouă firmă de avocatură.
Semnalele încurajatoare au
venit foarte devreme, astfel
încât în primele luni de
activitate, am reuşit să
atragem un număr de clienţi
care ne face să privim
încrezători în viitor. Foarte
bine a reacţionat şi presa
locală şi internaţională, care
s-a arătat extrem de interesată
de noua entitate şi
componenţa echipei, dar şi de
planurile noastre de viitor.

ați plecat la drum cu o
echipă de 20 de avocați.
unde vă vedeți peste 5 ani,
ca dimensiune a business-
ului, anvergura clienților și
poziționarea în piață?

Echipa Suciu Popa are în
prezent 20 de avocaţi, dintre
care 6 parteneri şi 14 avocaţi
cu experienţă solidă în
domenii-cheie precum
Fuziuni & Achiziţii, Energie
& Resurse Naturale, Pieţe de
Capital, Litigii, Arbitraj

Internaţional, Restructurări &
Insolvenţe, Financiar-Bancar,
Achiziţii Publice, Imobiliare
& Construcţii, Concurenţă.
În 5 ani, ne propunem să fim
o firmă de top, cel mai
probabil cu 40-50 de avocaţi;
credem că aceasta este o
dimensiune optimă raportată
la ritmul de dezvoltare al
României în regiune în
următorii ani şi la particu -
larităţile pieţei locale.
Ne propunem să construim
un brand şi un portofoliu
solid, format cu prepon deren -
ţă din clienţi internaţionali,
axându-ne pe calitatea
prestaţiei avocaţiale de la care
nu vom face rabat, pe expe -
rienţa îndelungată a avo -
caţilor care ne compun echipa
şi pe spiritul antreprenorial
care ne caracterizează.

Cum vă motivați echipa? pe
ce abilități puneți accent

suCiu popa-
o viziuNe 
pe terMeN luNg

semnalele încurajatoare au
venit foarte devreme, astfel
încât în primele luni de
activitate, am reuşit să
atragem un număr de clienţi
care ne face să privim
încrezători în viitor.

Interviu cu MIrunA suCIu, Managing Partner, suciu Popa
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atunci când luați în
considerare recrutarea de
noi colaboratori?

Motivarea echipei este strâns
legată de valori şi de
respectarea lor în viaţa de zi
cu zi a firmei, în tot ceea ce
înseamnă lucrul în echipă.
Principala cauză pentru care
angajații părăsesc companiile
este neconcordanța între
valorile lor și cele ale
managerilor care îi conduc.
Toţi managerii ştiu că
succesul lor depinde de
echipă şi că pentru a reuşi nu
este suficient să fii doar cali -
ficat, ci trebuie și să comunici
foarte bine cu angajații, să-i
motivezi, să fii bun lider, să îi
stimulezi să crească şi să le
insulfli dorinţa şi abilitatea de
a conduce şi a lua decizii ei
înşişi. 
Din fericire, colegii noştri
împărtăşesc aceleaşi valori şi
principii din punct de vedere
profesional, sunt entuziaşti,
determinaţi să dea ce este mai
bun şi au un mare atu: spiritul
de echipă şi dorința de a
excela într-un mediu în care
respectul pentru oameni este
cuvântul cheie. 
Cred că e foarte important să
avem alături oameni experi -
men taţi, cu remarcabile
abilităţi profesionale, dar şi
umane deopotrivă, care
lucrează foarte bine împreună
şi se motivează reciproc. 

ați anunțat că principalele
încasări ale societății vor fi
aduse de liniile importante
de practică. Care departa -
mente sunt mai aglomerate
în această perioadă?

În această perioadă avem un
volum mai mare de lucru în

domeniul fuziunilor și
achizițiilor, litigiilor şi
arbitrajului, cu accent pe
arbitraje internaţionale, dar şi
energie și resurse naturale,
dreptul concurenței și
segmentul FMGC/retail.

Cum percepeți interesul
investitorilor străini pentru
românia în anul 2016?

Am remarcat un interes sporit
al investitorilor în acest an ca
urmare a dezvoltării
macroeconomice a României
şi a stabilităţii monetare din
ultima perioadă, precum şi a
intensificării luptei anti-
corupţie. Vedem jucători noi
care se uită pentru prima oară
la piaţa locală, dar şi jucători
locali (de multe ori autohtoni)
care deja construiesc sau sunt
aproape de a implementa pla -
nuri de extindere regională,
ceea ce este un element de
noutate, evident îmbucurător,
faţă de anii anteriori.
Domeniile-cheie atractive
rămân energia şi resursele
naturale, agricultura, IT, out -
sourcing, serviciile financiare,
farma sau sectorul de retail.

sunteți specializată în
sectorul energiei și al
resurselor naturale. Cum
vedeți evoluția acestui
domeniu strategic pentru
economia româniei? Ce
potențial de dezvoltare are
acesta?

Am mai spus-o şi o repet:
România beneficiază de
resurse fantastice care pot fi
exploatate, pentru a duce la o
creştere sustenabilă atât pe
verticală cât şi pe orizontală
pentru a aduce beneficii
întregii economii locale.

Evident însă că dezvoltarea
acestui sector depinde în
bună măsură de strategia
economică generală a
României şi de o abordare
coerentă a politicii energetice
şi economice naţionale şi,
până la urmă de o eventuală
reindustrializare, măcar pe
zone sau clustere care să şi
preia şi să consume energia,
petrolul sau gazele produse
de sectorul local. 

un alt domeniu în care
aveți o expertiză solidă
este cel al pieței de capital.
Când credeți că vom putea
vorbi despre o bursă
puternică în românia?

Piaţa de capital nu poate
genera singură creşterea
economică, România având
nevoie de investiţii private,
atât interne, cât şi străine
directe. Companiile pot alege
unde să investească, iar acele
ţări în care procesul
decizional nu este transparent
şi regulile nu sunt previzibile
sunt în dezavantaj în
atragerea de investiţii.
Piaţa de capital din România
nu este încă dezvoltată la
potențial maxim, consider că
bursa este din păcate cu un
pas în urma dezvoltării
generale a economiei

româneşti. Ca atare, în anul
2016 nu se întrevede trecerea
de la statutul de piaţă de
frontieră la cel de piaţă
emergentă, deşi ar fi ideal ca
acest lucru să se întâmple cât
mai curând, prin listarea unor
emitenţi noi şi creşterea free-
float-ului emitenţilor deja
existenţi pe piaţă.

În baroul bucurești acti -
vează acum (06.06.2016),
8.855 de avocați definitivi și
604 avocați stagiari, care
lucrează în 515 societăți de
avocatură și 5.992 de
cabinete individuale. Cum
apreciați concurența/
nivelul de competiție și
cooperarea existente în
rândul celor mai puternice
societăți de avocatură?

În România, sunt foarte mulţi
avocaţi care acţionează
fragmentat/atomizat, atât la
nivelul practicii/organizării în
cabinete profesionale
individuale, cât şi la nivelul
exprimării punctelor de ve -
dere în cadrul breslei avoca -
ţiale cu privire la problemele
cu care profesia se confruntă. 
În opinia mea, există o nevoie
ca avocaţii sa fie solidari în
ceea ce priveşte la subiectele
comune de interes şi să
acţioneze mai implicat şi mai
organizat în cadrul organelor
profesiei (Baroul Bucureşti,
Uniunea Naţională a
Barourilor din România) şi să
conştientizeze că aparţin unei
bresle liberale foarte
importantă pentru democraţie
şi statul de drept, care nu se
poate autopromova în lipsa
implicării active a fiecăruia
dintre membrii săi. 

Mircea Fica

vedem jucători noi care se uită
pentru prima oară la piaţa
locală, dar şi jucători locali (de
multe ori autohtoni) care deja
construiesc sau sunt aproape
de a implementa planuri de
extindere regională, ceea ce
este un element de noutate,
evident îmbucurător, faţă de
anii anteriori. 
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Cu siguranță nicio
societate comercială
nu se bucură în

momentul când este
controlată de către una
dintre Direcțiile Regionale
Antifraudă Fiscală; pe lângă
aspectele concrete, specifice
fiecărui caz, o problemă cu
care se confruntă foarte
mulți contribuabili ca
urmare a acestor controale
este reprezentată de măsurile
asiguratorii dispuse de către
organele de control și duse
la îndeplinire de către
organele fiscale competente.

Temeiul de drept în baza
căruia sunt dispuse aceste
măsuri asiguratorii este
constituit de prevederile
art.129 din OG nr.92/2003
privind Codul de procedură
fiscală, în cuprinsul căruia
sunt prevăzute condițiile și
procedura pentru instituirea
popririi și a sechestrului
asiguratoriu.
În ceea ce privește
momentul la care este
necesară instituirea acestor
măsuri, alin.(2) al acestui
articol prevede că „Se

dispun măsuri asiguratorii

sub forma popririi

asiguratorii și sechestrului

asiguratoriu asupra

bunurilor mobile și/sau

imobile proprietate a

debitorului, precum și

asupra veniturilor acestuia,

când există pericolul ca

acesta să se sustragă, să își

ascundă ori să își risipească

patrimoniul, periclitând sau

îngreunând în mod

considerabil colectarea”.

De regulă măsurile
asiguratorii sunt instituite de

către organele fiscale ori de
câte ori există suspiciunea,
în urma unui control, că un
contribuabil ar putea să aibă
anumite debite către bugetul
de stat; în practică aceste
măsuri asiguratorii sunt
instituite de cele mai multe
ori de către organele fiscale
în urma binecunoscutelor
„controale încrucișate”,

pornite de la inspecția
realizată asupra unor
societăți suspecte de
comportament de tip
„fantomă”, când se instituie
măsurile asiguratorii asupra
tuturor partenerilor
contractuali ai acestor
societăți, indiferent că au
desfășurat relații comerciale
reale sau nu. Sigur că
justificarea instituirii
măsurilor asiguratorii este
legitimă, respectiv
posibilitatea reală de a
recupera un eventual
prejudiciu adus bugetului de
stat, însă aplicarea acestora
fără nicio diferențiere poate
aduce prejudicii însemnate
societăților comerciale ce își
desfășoară activitatea în
condițiile legii.
Alin.(5) al aceluiași articol
impune obligativitatea
motivării acestei decizii,
respectiv în ce se
materializează, în concret,
pericolul ca debitorul să se
sustragă sau să îngreuneze
eventuala urmărire silită –
posibile antecedente ale
societății, obligațiile fiscale
restante, lipsa bunurilor,
tentative de înstrăinare a
patrimoniului, etc..
În pofida acestei prevederi
organele fiscale, în loc să
motiveze efectiv necesitatea
instituirii măsurii
asiguratorii, se limitează la a
indica motivul de fond (ce ar
putea duce eventual la
emiterea unui titlu de
creanță), apreciind că este
suficientă o suspiciune în
acest sens.
Această practică însă nu se
circumscrie exigențelor
legale, potențiala stabilire a
unei obligații fiscale în
sarcina unui contribuabil

despre Măsurile 
asiguratorii 
ale organelor fiscale
de COsMIn vIdICAn, Avocat Partener, vidican, Morgovan și Asociații
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nefiind suficientă prin ea
însăși pentru a justifica
luarea unor măsuri
asiguratorii - altfel ar fi
inutil conținutul art.129
alin.(2) din OG nr.92/2003
privind Codul ce procedură
fiscală -, fiind necesare a fi
îndeplinite și alte condiții.
Spre exemplu, nu este
similară situația unei
societăți nou înființate, fără
angajați, fără active, cu
eventuale datorii la bugetul
de stat, cu cea a unei
societăți cu vechime, cu sute
de angajați și cu un
comportament ireproșabil în
ceea ce privește respectarea
obligațiilor fiscale.
Instituirea măsurilor
asiguratorii are un impact cu
atât mai mare cu cât,
potrivit prevederilor art.129
alin.(3) din OG nr.92/2003
privind Codul ce procedură
fiscală acestea pot fi luate și
înainte de emiterea titlului
de creanță, ori, în practică,
ne întâlnim cu situații în
care nici la un interval de
doi ani de la data
desfășurării controlului și
instituirii măsurilor
asiguratorii nu s-a emis un
titlu de creanță care să
stabilească în mod cert
obligațiile contribuabilului
și care să poată fi eventual
contestat pe fond potrivit
prevederilor legale. Este
evident că menținerea unor
atare măsuri, care poate
bloca activitatea unei
societăți, pe o perioadă atât
de lungă de timp, fără a
exista o certitudine
referitoare la o eventuală
încălcare a legii, nu se
circumscrie nici literei, nici
spiritului acesteia, cu atât
mai mult în materie fiscală,

domeniu ce ar trebui să fie
guvernat de certitudine și
celeritate.
Debitorul care este afectat
de o atare decizie are
deschisă calea unei
contestații la executare
întemeiate pe prevederile
art.129 alin.(11) coroborat
cu art.172 și 173 din OG
nr.92/2003 privind Codul ce
procedură fiscală, care se
completează cu prevederile
Codului de procedură civilă
în materie. Termenul de
introducere al contestației
este, sub sancțiunea
decăderii, de 15 zile de la
data când contestatorul a
luat la cunoștință despre
decizia de instituire a
măsurilor asiguratorii,
competența de soluționare a
cauzei fiind a judecătoriei în
a cărei rază teritorială se
află sediul organului fiscal
care emis decizia, judecata
făcându-se, cel puțin
teoretic, în procedură de
urgență. Calitatea
procesuală pasivă revine
atât Agenției Naționale de
Administrare Fiscală (dat
fiind faptul că Direcțiile
Regionale Antifraudă
Fiscală sunt structuri fără
personalitate juridică) cât și

Direcției Generale
Regionale a Finanțelor
Publice locale, ca și
instituție care pune efectiv
în practică aceste decizii.
În cadrul proceselor, din ce
am constatat, apărarea
organelor fiscale este
întemeiată aproape exclusiv
pe chestiuni de fond,
respectiv eventualele
activități evazioniste ale
contribuabilului (deși,
repetăm, încă nu s-a emis un
titlu de creanță), nicidecum
strict referitoare la obiectul
cauzei, respectiv
justificarea, motivarea
necesității luării unor măsuri
asiguratorii – și asta întrucât
contestația la executare
întemeiată pe prevederile
art.129 alin.(11) coroborat
cu art.172 și 173 din OG
nr.92/2003 are un obiect
strict determinat,
independent chiar de o
eventuală certitudine în ceea
ce privește eventuale
operațiuni nelegale ale
contestatorului.
Totodată, se susține faptul
că măsurile sunt luate pe
baza unor prezumții legale,
sarcina probei contrare
căzând în sarcina
contestatorului, ori evident

că o asemenea poziție nu
poate fi primită, organul
fiscal fiind cel dator la a
face proba întrunirii tuturor
condițiilor prevăzute de
art.129 din OG nr.92/2003,
doar în acest acest caz
contestatorul putând fi pus
în situația de a face o probă
contrară. 
Pornind de la faptul că

măsura asiguratorie are un
scop preventiv, constând în
indisponibilizarea bunurilor
debitorului, care astfel este
restricționat în ceea ce
privește dreptul de a
dispune de ele, instanțele de
judecată au apreciat în
unanimitate, în cauzele
gestionate de noi, că
prevederile art.129 din OG
nr.92/2003 se constituie
inclusiv în garanții
împotriva unui eventual
abuz din partea organelor
fiscale iar în lipsa unor
indicii temeinice care să le
justifice, modul de motivare
a deciziilor de instituire a
măsurilor asiguratorii
contravine prevederilor
legale; ca atare s-au admis
contestațiile la executare
formulate și s-au desființat
aceste decizii.
Având în vedere toate
aceste considerente,
apreciem că ar fi util ca
organele fiscale să facă o
analiză mai temeinică a
situațiilor cu care se
confruntă pentru a nu
supune o societate fără vreo
culpă unor proceduri care îi
îngreunează sau îngheață
activitatea și pentru
deblocarea cărora este
nevoită să facă demersuri
legale ce implică alocarea
de timp și resurse financiare
deseori semnificative.
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Ce model ați urmat în
structurarea / organizarea
galu & partners?

Galu & Partners este un birou
de avocați ce s-a constituit la
începutul anului 2016, prin
asocierea cabinetelor
individuale de avocați Galu
Claudiu-Gabriel și Galu
Melinda-Hannelore, cu scopul
ca, împreună cu o echipă de
avocați colaboratori cu expe -
riență locală și internațională,
să oferim servicii juridice în
variate domenii și la un nivel
calitativ ridicat, căutând să
aducem cele mai bune soluții
juridice, adaptate nevoilor
clienților noștri. 
Ceea ce ne distinge pe piața
de avocatură în Timișoara și,
în același timp chestiunea care
și-a pus amprenta pe modul de
organizare al biroului, este
faptul că ambii parteneri
fondatori ne-am format ca
avocați în București, în firme
multinaționale de avocatură cu
o puternică implicare în me -
diul de business. În con -
secință, atunci când am pus
bazele Galu & Partners, am
optat pentru o structură apro -
piată marilor case de avoca -
tură de business, încercând
împreună cu colaboratorii
noștri să acoperim o arie cât
mai largă de servicii juridice.

Avem convingerea că acest
model de organizare care
acoperă un spectru larg de arii
de practică vine în întâm -
pinarea mediului de afaceri,
oferind o consultanță integrată
și completă pentru orice
proiect. Dinamica mediului de
business din ultimii ani

impune și o adaptare din
partea caselor de avocatură, în
mod special a celor de la nivel
local, întrucât, de regulă
proiectele avute în vedere de
către clienți, nu pot fi analizate
din perspectiva unei singure
materii juridice. Aproape orice
contract comercial impune o

analiză din partea unei echipe
de avocați, necesitând cunoș -
tințe de drept fiscal, concu ren ță,
eventual drepturi de pro prie -
tate intelectuală, arbitraj, etc.
Așa cum am menționat mai
sus, dorim să asigurăm o
consultanță integrată pentru
afacerile clienților noștri,
astfel încât în funcție de
chestiunea juridică supusă
analizei noastre, suntem
pregătiți să asigurăm, pe lângă
soluțiile juridice optime oferite
de avocații noștri specializați
în diverse arii de practică și
cele mai bune sfaturi în
materie fiscală și contabilă,
prin intermediul consultanților
fiscali și a contabililor
autorizați cu care colaborăm.    

Ce obiective /strategie de
dezvoltare aveți pe termen
scurt?

Strategia noastră de dezvoltare
imediată se axează în acest
moment pe crearea unui brand
pe piața din Timișoara și pe
atragerea de clienți din mediul
de business local și regional.
Ca în orice domeniu, și în
piața avocaturii, brandul
personal al fiecăruia dintre
avocați facilitează accesul pe
piață al firmei respective. În
cazul nostru, deși în cei 14 ani
de expe riență acumulați în

asigurăM o CoNsultaNță 
integrată pentru afacerile 
clienților noștri
Interviu cu MelIndA GAlu, Avocat Partener, Galu & Partners
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cadrul unor mari firme de
avocatură din București, fiecare
dintre partenerii fondatori ne-am
creat o reputație în mediul de
business, transferul acestui brand
personal pe piața din Timișoara se
dovedește a fi unul nu tocmai
simplu. În consecință, în acest
moment și în viitorul foarte
apropiat ne concentrăm pe
menținerea clientelei existente, dar
mai ales pe dezvoltarea  porto -
foliului de clienți, pe cunoașterea
pieței, pe activități de marketing,
participare la evenimente.

Care sunt atuurile stilului de
organizare și de leadership
impus de dumneavoastră?

Suntem o echipă ambițioasă,
perseverentă și credem cu tărie că
valoarea unui avocat rezidă în
cunoștințe teoretice aprofundate,
pasiune pentru adevăr și efort
intelectual intens. De aceea am
creat un birou în care fiecare
avocat aduce plus valoare ariei de
practică în care lucrează, dar în
același timp contribuie la succesul
global al fiecărui proiect în care
este implicat. Organizarea biroului
pe diferite arii de practică ne dă
posibilitatea de a lucra într-o echi pă,
de a fi creativi și de a aduce fiecare
în parte contribuția la soluții juri di -
ce special concepute pentru fiecare
proiect în parte. Suntem o echipă
foarte bine structurată, în care mun -
ca în echipă se bazează pe profe -
sio nalism, încredere și flexibilitate.

Care sunt ariile de expertiză
forte pentru dumneavoastră?
Ce arii de practică
/departamente intenționați să
consolidați în următorii ani?

Biroul nostru este structurat în
acest moment pe 9 arii de practică
și anume: drept societar/fuziuni și
achiziții; drept imobiliar și dreptul

construcțiilor; dreptul muncii; drept
comercial; protecția datelor, IT și
proprietate intelectuală; dreptul
concurenței; etică de afaceri și
conformitate; litigii, arbitraj și
soluționarea alternativă a dispu -
telor; restructurare și insolvență. 
În ceea ce privește activitatea de
consultanță juridică, activitatea
preponderentă în acest moment se
desfășoară în domeniul dreptului
societar, imobiliar și construcții,
dreptul muncii și drept comercial.
Avocații noștri au o experiență de
peste 10 ani în acordarea de
consultații juridice în aceste
domenii și sunt pregătiți să ofere
sfaturi competente și adaptate
oricărui proiect, de la cele clasice,
până la structuri complicate, inclu -
siv cu componentă internatională.
Un aspect important de menționat
și care ne distinge pe piața locală,
este faptul că avocații noștri oferă
servicii de consultanță juridică la
nivel ”business fluent” în limbile
germană, engleză și maghiară.
Credem că acest fapt aduce
biroului nostru plus valoare, mai
ales într-o piață multiculturală cum
este cea din Timișoara. 
De asemenea, asistența juridică
pre-litigioasă și reprezentarea în
fața instanțelor de judecată sunt
unele dintre punctele noastre forte.
Avocații noștri au o experiență
semnificativă, acumulată în peste
12 ani de reprezentare a unor
companii și persoane în litigii de
drept civil, drept comercial, litigii
între profesioniști, litigii privind
consumatorii, litigii de drept
administrativ și fiscal, precum și de
achiziții publice.

Cum apreciați evoluția mediului
de business din banat? Ce
oportunități vă oferă acest
mediu de afaceri?

Consider că mediul de afaceri din
Banat și din zona de vest a țării în

general, a cunoscut o evoluție
pozitivă în ultimii ani. Pe de o
parte marile investiții din zonă s-au
consolidat și s-au extins, pe de altă
parte există în continuare un
interes crescut pentru noi investiții
în această parte a țării. Chiar dacă
lipsa forței de muncă a devenit în
timp o problemă, atât pentru
firmele existente pe piață, cât și
pentru potențialii noi investitori,
am observat că oamenii de afaceri
sunt foarte implicați în problemele
cotidiene și au reușit, în colaborare
cu instituțiile de învățământ din
zonă, să găsească soluții.
Mediul de afaceri din Banat ne
oferă o varietate mare de sectoare
de activitate, ceea ce pentru acti -
vitatea noastră de avocați înseamnă
o excelentă oportunitate de a ne
dovedi cunoștințele și profesio -
nalismul prin oferirea unor servicii
juridice personalizate, creative și
de înaltă calitate. Pe de altă parte,
sunt de părere, că mixul de inves -
titori străini de diverse naționalități,
constituie o excelentă șansă pentru
biroul nostru de a pune în serviciul
acestora capacitățile multilin g vis -
tice ale avocaților noștri.  

Ce hobby-uri aveți? Cum vă
relaxați după o săptămână
intensă de lucru?

Îmi place foarte mult să călătoresc,
să citesc și să alerg sau să fac
excursii cu bicicleta. Orice săptă -
mână se termină cu un weekend
petrecut, de regulă, cu familia.
Încercăm, în măsura în care
vremea ne permite, să petrecem cât
mai mult timp în natură, împreună
cu cei trei copii ai noștri, care de
multe ori ne ajută să ne relaxăm
văzând lumea prin ochii lor, măcar
pentru câteva ore. Și ce poate fi
mai relaxant decât ”să fii din nou
copil” pentru câteva ore?

Mircea Fica

un aspect important
de menționat și care
ne distinge pe piața
locală, este faptul că
avocații noștri oferă
servicii de
consultanță juridică
la nivel ”business
fluent” în limbile
germană, engleză și
maghiară.

MelIndA GAlu
Avocat/rechtsanwältin
Partner, Galu &
Partners

tIMIșOArA
str. Alsacia, nr. 3

buCureștI
str. valeriu braniște, 
nr. 56, bl. A, sc. A, et. 4,
ap. 9, sector 3

tel.: +40-(0)722.37.27.20
email: melinda.galu@
galu-partners.ro
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Lucrarea Logica

normelor, apărută în
anul 1974, la editura

UTB Dokumentation şi
coordonată de profesorul
Hans Lenk, are un caracter
unic în studiul logicii
deontice.
Aşa cum afirmă însuşi
autorul, logica normelor sau
logica deontică „… este o
disciplină foarte tânără şi
care în continuare ridică
probleme nu numai din
punct de vedere al
aplicabilităţii şi al
însemnătăţii ei, din punct de
vedere semantic dar şi la
nivelul regulilor sintactice şi
al axiomatizării.
Pe de altă parte, se
demonstrează
indispensabilă, în
argumentări complicate
raportate la norme şi sisteme
de norme, precum şi în
interpretarea şi adoptarea
structurii legilor.”
La realizarea acestei lucrări,
alături de profesorul Hans
Lenk, şi-au adus contribuţia
şi Jörg Berkemann, Georges
Kalinowski, Herbert Keuth,
Franz von Kutschera, Peter
Strasser, Ota Weinberger,
Georg Henrik von Wright.
În argumentarea studiilor şi
cercetărilor care compun
lucrarea de faţă, se arată că
majoritatea logicienilor şi

savanţilor în drept din
Germania au concepţia
eronată de a face referire la
consecinţele normative ale
concluziilor, bazate pe
logica predicativă şi
enunţiativă, în detrimentul
logicii deontice şi a
nivelului de dezvoltare a
acesteia.
Primele două capitole,
elaborate de către Georg
Henrik von Wright, tratează

logica acţiunii şi logica
normelor, plecând de la noi
abordări de dezvoltare a
unor teorii preexistente.
Astfel, autorul are ca
premise elemente
fundamentale ale logicii
matematice moderne:
calculul propoziţional sau
logica propoziţiilor.
Acesta susţine că logica
modernă a normelor (sau
logica deontică) s-a

dezvoltat ca parte a logicii
modale. Logica modală
reprezintă studiul
conceptelor de posibilităţi
(respectiv, „posibil”,
„necesar”, „imposibil”,
„contingent”).
În opinia autorului,
conceptele de „obligaţie” şi
„îndatorire” operează ca
modalităţi legale ale
necesităţii.
De asemenea, logica modală
are legătură directă cu
logica propoziţională,
plecând de la propoziţii de
tipul p, q şi conexiunile
acestora, cu ajutorul
conectorilor logici de
adevăr.
Aşa cum se ştie, o normă
dispune, permite sau
interzice.
Starea de fapt reprezintă o
categorie statică a logicii
deontice, iar acţiunea
reprezintă categoria
dinamică.
Modalităţile acţiunii pot fi
negative, disjunctive sau
conjunctive.
În tratatul „Logica
deontică”, publicat în
„Mind” (1951), Georg
Henrik von Wright, a expus
normele cu privire la
acţiune, respectiv categoriile
de acţiuni.
Analiza normei, a logicii
normelor vizează

studiu 
iNtroduCtiv
de av. drd. sOrIn ArdeleAn

Av. sOrIn ArdeleAn
tel: 0722 480 950

0745 113 901
fax: 0368 420 033
e-mail:
avocat_ardeleanu@yahoo.com
http://avocatardeleansorin.ro
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organizarea juridică, a
sistemului de drept („gaps
in the law”).
Un alt capitol al lucrării,
„Despre functorii
deontologici”, aparţine lui
Georges Kalinowski.
Studiul unor categorii de
funcţii deontologice au
legătură cu propoziţiile
gramaticii, care ar trebui
privite ca propoziţii logice.
Sistemele logicii
deontologice se bazează pe
calculul propoziţional clasic
sau pe calculul
propoziţional intuiţionist
(non clasic).
Un alt punct de vedere îl
întâlnim la Herbert Keuth,
care, în capitolul „Logica
deontologică şi logica
normelor”, apreciază că
logica deontologică
(formată din propoziţii
deontologice) se află în
contrast cu logica normelor,
chiar dacă cele două
sintagme sunt folosite ca
sinonime.
În opinia sa, normele de
drept reprezintă o
paradigmă a normelor şi pot
fi interpretate ca impuneri.
Nuanţând problematica
logicii deontice, Ota
Weinberger, în capitolul
intitulat „Noţiunea de
sancţiune şi rolul acesteia în
logica normelor şi teoria
dreptului”, tratează viziunea
gândirii obiective,
operaţiunile logice, prin
prisma logicii gnostice şi
semantice.
Analiza conceptului de
sancţiune, prin prisma
semanticii propoziţiilor sau
a părţilor de propoziţie,
reprezintă o teorie a
structurii dar şi o
metodologie.

Profesorul Hans Lenk
tratează, în capitolul
„Despre transpunerea în
simboluri logice a
enunţurilor normative
condiţionale”, propoziţiile
normative condiţionale
operatorii deontologice în
logica deontică diadică.
Implicaţia faptică sau
materială, spre deosebire de
implicaţia logică, introduce
conceptul de propoziţie
normativă condiţionată
material.
Cele două propoziţii, cele
care exprimă obligaţii
actuale şi cele care sunt
enunţuri condiţionate
material, nu conduc la un
model al lumii deontologice
perfecte.
În momentul actual,
„…analiza propoziţiilor
normative împărţite pe
niveluri este abia la început
(sau nici măcar)”, afirm\
profesorul Hans Lenk.
O altă abordare a
logicii deontice
o are Franz von
Kutschera, în
capitolul
„Preferinţe
normative şi
dispoziţii
condiţionale”.
Tratând limbajul
logicii
propoziţionale,
autorul ajunge la
concluzia că apare:
a) un concept de
preferinţă de
probabilitate, în
mod intuitiv;
b) o formalizare a
unui concept intuitiv
acceptabil pentru
obligaţiile
condiţionale;
c) o logică a

preferinţelor în care
obligaţiile condiţionale pot
fi definite explicit.
Limbajul folosit conţine

constante propoziţionale.
Relaţia de preferinţă între
mulţimi reprezintă o ordine
cvasi-parţială iar relaţia
între propoziţii corespunde
relaţiei între mărimile
mulţimilor.
Autorul stabileşte şi un
principiu atenuant al mediei,
care conduce la
raţionamente intuitive.
Capitolul intitulat „Despre
principiul libertăţii de
antinomie în logica
deontică”, al cărui autor este
Jörg Berkemann, tratează
antinomia propoziţiilor în
logica deontică. Se
apreciază că Aristotel a
considerat că principiul
libertăţii de antinomie este
partea superioară, de bază, a
tuturor principiilor.
Din punct de vedere

ontologic, logica lui

Aristotel are ca axiomă
propoziţia antinomiei
închise.
Toate teoriile ştiinţei arată
că logica nu redă structura
ontologică a adevărului şi
aceasta este valabilă pentru
fiecare limbaj.
Potrivit logicii generale,
paradoxurile şi antinomiile
în sens matematic au condus
la o înţelegere a semanticii
logice.
Astfel, pe lângă formalism
şi axiomatic, logicianul
trebuie să ţină cont de
semantica specială.
În dreptul pozitiv,
propoziţiile sunt
condiţionale, iar reprezen -
tarea logică a acestora e
variabilă.
În capitolul „Raporturi
contrarii şi similitudini în
operare, în hexagonul
deontologic”, al
profesorului Hans Lenk,
pătratul logic antic a fost
transformat în pătratul
deontologic şi, ulterior, prin

introducerea a doi
operatori logici
într-un hexagon.
Nu putem să
încheiem acest
studiu introductiv
fără a aminti
contribuţia la
creativitatea
conceptuală pe
acest tărâm al
logicii, respectiv a
logicii normelor, a
unor cercetători
români, cum ar fi:
Alexandru Surdu,
Constantin Noica,
Petre Botezatu, Dan
Bădărău,
Ion Didilescu, Teodor
Dima, Anton Dumitriu
şi alţii.lucrarea lOGICA nOrMelOr a apărut la

editura Academiei române în 2016.
Avocatul sorin Ardelean a tradus cartea
și a făcut studiul introductiv.
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aveți o experiență consistență
de avocat (la KpMg românia,
sinclair roche & temperley și
Mircea și asociații). totodată,
ați fost vicepreședinte al
Consiliului Concurenței. Cât de
mult a contat această expe -
riență pentru actuala funcție
de înalt funcționar public?

Atât experiența din mediul privat
cât și experiența anterioară din
administrația publică sunt utile
într-o astfel de activitate, de
control a instituțiilor și
companiilor publice.  

ați preluat postul de șef al
Corpului de Control al
primului-ministru într-o
perioadă când mediul de
afaceri are extrem de puțină
încredere în instituțiile
statului, iar autoritățile
publice locale și centrale sunt
bulversate de anchetele dNa.
Cum percepeți nivelul de
transparență, etică și bună
guvernanță al ministerelor și
agențiilor de stat?

Ministerele și agențiile de stat nu
percep adesea care ar trebui să fie
rolul lor în societatea românească
și în loc să realizeze că trebuie să
se afle în slujba cetățenilor, au o
atitudine de superioritate.  Poate
că ar trebui să implementăm în
administrația românească
conceptul anglo-saxon de ”public
servant” (= slujbaș public) în
locul celui actual, de funcționar,
respectiv demnitar.  Pe fond, ar
trebui ca cei care lucrează în
administrație să realizeze că au
puteri și drepturi dar că au și
răspunderi. 

Cum este structurat Corpul de
Control al primului-ministru?
de ce patrimoniu uman și
logistic dispuneți?

Corpul de Control al Primului
Ministru este organizat, în esență,
în două direcții principale: una
care are în vedere activitatea
autorităților și instituțiilor publice
și o direcție care verifică
activitatea companiilor cu capital
majoritar de stat.  La acestea se
adaugă o direcție adminstrativă și
juridică. Personalul este destul de
numeros și cu calificări în
domenii din cele mai diverse,
predominant însă economiști și
juriști. 

ați apucat să faceți o evaluare
/ un audit al experților pe
care-i coordonați? Ce măsuri
sunt necesare pentru
eficientizarea activității
acestei instituții?

Da, am făcut un audit al întregii
activități, imediat după preluarea
mandatului de șef al corpului de
control. Ulterior, de la începutul
anului 2016, Corpul de control a
parcurs un proces de reorganizare
și eficientizare a activității pe
toatele nivelele de activitate, de
la proceduri interne și legislație
specifică la dotarea materială și
pregătirea profesională a
personalului. Au fost aduși
specialiști noi și au fost inițiate
mai multe acțiuni de control
decât în perioadele anterioare, în
baza unui plan de control.  

Cum colaborați cu Corpurile de
Control ale ministerelor și cu
celelalte autorități care au
atribuții de control?

Cu celelalte corpuri de control,
de la nivelul ministerelor și altor
autorități publice centrale există
colaborări punctuale iar acum
câteva luni am realizat un
inventar al structurilor de control
administrativ de la nivelul
administrației publice centrale

Corpul de control a
parcurs un proces de
reorganizare și
eficientizare a
activității pe toatele
nivelele de
activitate, de la
proceduri interne și
legislație specifică la
dotarea materială și
pregătirea
profesională a
personalului.

fuNCția de CoNtrol 
este eseNțială 
pentru o administrație
publică modernă
Interviu cu vAlentIn MIrCeA, șef al Corpului de Control al Primului-ministru
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din România. Analiza a
arătat că cele mai multe
ministere și autorități publice
central nu au structuri de
control sau acestea sunt
insuficiente și nu dispun de
personalul necesar pentru
activit\]i de control.  Există
însă și câteva ministere care
dispun de corpuri de control
solide și cu bune rezultate,
cu care colaborăm. Pe viitor,
odată cu adoptarea unei noi
legislații specifice de control,
va fi prevăzută existența
unor proceduri, metodologii
și structuri organizatorice
uniforme în ansamblul
administrației publice
centrale. Trebuie avut în
vedere că funcția de control
este esențială pentru o
administrație publică
modernă, prin aceasta
asigurându-se prevenirea
problemelor în funcționarea
administrației, asigurarea
integrității și responsa bili -
zarea funcționarilor publici,
în exercitarea atribuțiilor
care le revin. Activitatea de
control trebuie să pună, deci,
accent pe prevenție și pe
auditarea funcționării entită -
ților controlate, nu doar pe
controale privind probleme
specifice, realizate ex-post. 

Corpul de control al
primului-ministru
controlează şi urmăreşte
activitatea ministerelor şi
serviciilor publice
deconcentrate ale
acestora, instituţiilor
publice din subordinea
guvernului, organelor de
specialitate ale
administraţiei publice
centrale din subordinea
guvernului, oficiilor,
departamentelor,

comisiilor, regiilor
autonome, companiilor şi
societăţilor naţionale,
societăţilor comerciale şi
instituţiilor financiar-
bancare cu capital
majoritar sau integral de
stat. ați remarcat în ultimii
ani o cheltuire mai
chibzuită și onestă a
banului public?

Situațiile sunt din cele mai
diverse și am constatat atât
îmbunătățiri cât și situații de
cheltuire nechibzuită a
fondurilor publice.  Aici este
vorba de ”grajdurile lui
Augias” și va mai dura ceva
până se va intra în
normalitate.  Cea mai
negativă situație este cea a
celor mai multor companii
de stat care nu își asumă pe
deplin acest rol și se bazează
pe alocări de la bugetul de
stat, în loc să obțină venituri
din activitățile desfășurate și
să fie ele cele care aduc bani
la bugetul statului. Este
posibil, în aceste condiții, ca
în perioada următoare, să
asis tăm la falimente răsună -
toare ale unor companii
controlate de stat.  Mana ge -
mentul privat s-a dovedit a
fi, deocamdată, o încercare
nereușită de stopare a
”sângerării” de care suferă
companiile de stat. 

Considerați că mai trebuie
făcute completări / modi fi -
cări în legislație (de exem plu
în sectorul achizițiilor pu -
blice) pentru ca mana gerii
care conduc instituții pu -
blice și companii / regii de
stat să poată fi contro lați
într-un mod trans pa rent /
care să nu lase loc inter -
pretărilor și fără abuzuri?

Am redactat în ultimele luni
și există în acest moment o
propunere pentru o legislație
cuprinzătoare în ceea ce
privește controlul asupra
autorităților publice centrale
și al companiilor de stat,
care să prevadă atât
instrumentele de control, cât
și drepturile și obligațiile
care revin celor controlați.
Sperăm ca această legislație
să fie adoptată în perioada
imediat următoare.

sunteți finanțați de la
bugetul secretariatului
general al guvernului.
Cum apreciați finanțarea
alocată în acest an, compa -
rativ cu alte instituții
similare din state ale
europei Centrale și de est?

Finanțarea este încă
deficitară, în sensul că baza
materială este în mare parte
veche iar remunerarea
personalului de control nu
corespunde cu dificultatea
unei astfel de activități,
având în vedere stresul la
care este supus personalul de
control și regimul foarte
strict al incompatibilităților
în ceea ce îi privește.

pe site-ul instituției,
www.control.gov.ro, s-a
publicat recent o
informare de presă privind
achiziția serviciilor
juridice de către un număr
de 304 entități publice,
document din care reiese
că primăria Municipiului
bucurești a cheltuit în
perioada 01.07.2012 –
31.12.2015 suma de 50,446
milioane de lei pentru
servicii juridice, deși avea
53 de consilieri juridici.

Cum comentați rezultatele
acestui raport?

Am constatat, cu ocazia
acestui control, că există
autorități publice și companii
de stat care alocă sume
exagerate pentru asistență
juridică externalizată către
firme de avocatură.
Problema cea mai mare este
însă lipsa de transparență și
de concurență cu ocazia
externalizării serviciilor de
asistență juridică. Ca urmare,
am propus și vom urmări
implementarea mai multor
modificări legislative și de
proceduri, care să conducă la
contractarea de servicii de
juridice de la firme de
avocatură strict acolo unde
este în mod obiectiv nevoie
și într-o manieră transparentă
și concurențială. Pentru cele
mai multe servicii juridice
contractate de către
autoritățile publice și
companiile de stat există un
număr mare de potențiali
furnizori și putem vorbi, în
condițiile perioadei în care
trăim, de o anumită
standardizare care să permită
organizarea de licitații sau
alte proceduri competitive.
În egală măsură, am
constatat că este adesea mai
eficient ca autoritățile
publice și companiile de stat
să își constituie servicii și
departamente juridice interne
în care să fie angajați
specialiști conform
necesităților acestora, în loc
să se apeleze la firme de
avocatură.  Sperăm să intrăm
în normalitate în ceea ce pri -
vește externalizarea servi -
ciilor de asistență juridică.

Mircea Fica
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Recuperarea creanţelor
provenite din
infracţiuni, ca

obiectiv al autorităţilor
judiciare, este esenţială,
deoarece este una dintre
cele mai eficiente metode de
combatere a criminalității
organizate, promovată din
ce în ce mai mult de
standardele internaţionale în
ultimii ani, și constă în
identificarea, indisponibi -
lizarea și confiscarea
instrumentelor utilizate
pentru săvârșirea infracțiunii
și a produselor provenite din
săvârșirea acesteia.
Actualmente, la nivel
internaţional există o serie
de prevederi şi standarde
care reglementează obligaţia
de a lua măsuri pentru buna
administrare a bunurilor
sechestrate.1

PersPeCtIvA rOMâneAsCă

În data de 24 decembrie
2015, a fost publicată în

Monitorul Oficial nr. 961,
Legea nr. 318/2015 pentru
înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate
şi pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative, denumită în
continuare Legea. 
În procesul de elaborare a
Legii au fost avute în vedere
cele mai bune practici la

nivelul Uniunii Europene,
respectiv modelele
agenţiilor specializate în
administrarea bunurilor
sechestrate din Franţa,
Belgia, Olanda, Italia, dar şi
din alte ţări, în special din
Statele Unite ale Americii. 
Prin actul normativ se
asigură inclusiv
transpunerea art. 10 din
Directiva 2014/42/UE2 a
Parlamentului European şi a

Consiliului privind
înghețarea și confiscarea
instrumentelor și produselor
infracțiunilor săvârșite în
Uniunea Europeană, care
prevede obligaţia statelor
membre UE de a lua
măsurile necesare pentru a
asigura gestionarea adecvată
a bunurilor indisponibilizate
în vederea unei posibile
confiscări ulterioare. 
Astfel de măsuri se pot
referi inclusiv la
posibilitatea de a înfiinţa
sau desemna o autoritate
responsabilă cu
administrarea bunurilor
sechestrate, care poate avea
posibilitatea de a vinde sau
transfera bunurile
sechestrate, dacă acest lucru
este necesar. 
Ideea creării unei agenții
specializate în
managementul bunurilor
sechestrate nu este nouă.
Sistemul integrat de
evidență a creanțelor,
precum și ideea de echipă
multidisciplinară – juriști și

ageNţia de adMiNistrare a buNurilor 
iNdispoNibilizate – structură suport 
pentru sistemul judiciar
de AdrIAn bAbOI-strOe, secretar de stat, Ministerul justiției

1 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (UNCAC); Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi
confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului; Criteriul 4.4 din cadrul Recomandării 4 FATF - Financial Action Task Force

2 Articolul 10 Gestionarea bunurilor înghețate și confiscate
(1) Statele membre adoptă măsurile necesare, de exemplu prin instituirea unor birouri centralizate, a unor birouri specializate sau a unor
mecanisme echivalente, pentru a asigura gestionarea adecvată a bunurilor înghețate în vederea unei posibile confiscări ulterioare.
(2) Statele membre se asigură că măsurile menționate la alineatul (1) includ posibilitatea vânzării sau a transferului bunurilor, dacă acest lucru
este necesar.
(3) Statele membre au în vedere adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective
de natură socială.



23IUNIE 2016 NUMARUL 9
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

iNstituţii

finanțiști – au fost anticipate
încă de la momentul
adoptării actualei strategii
anticorupție, înfiinţarea
Agenţiei fiind un obiectiv
anticipat de Strategia
Naţională Anticorupţie
(SNA), aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.
215/2012, strategie care
include obiectivul specific 5
„Creşterea gradului de
recuperare a produselor
infracţiunilor urmând cele
mai bune practici din alte
state membre UE şi
consolidarea practicii
judiciare”, care include
măsura privind „adoptarea
de măsuri legislative şi
instituţionale care să
permită o mai bună
administrare a bunurilor
sechestrate şi confiscate,
precum şi reutilizarea
acestora în programe sociale
sau de prevenire a
criminalităţii”.
De asemenea, raportul de
audit realizat de către
Institutul Basel pentru
Guvernare, finalizat în iulie
2013, recomandă înfiinţarea
unei agenţii de administrare
a bunurilor sechestrate3.

PrInCIPAlele AtrIbuţII 
Ale AGenţIeI

1. Administrează și ține
evidența sumelor de bani
care fac obiectul
sechestrului potrivit art. 252
alin. (2) din Codul de
Procedură Penală, a sumelor
de bani rezultate din
valorificarea bunurilor
perisabile în condițiile art.
252 alin. (3) din Codul de

Procedură Penală, a sumelor
de bani rezultate din
cazurile speciale de
valorificare a bunurilor
mobile sechestrate,
prevăzute de art. 2521 din
Codul de Procedură Penală,
precum și a sumelor de bani
datorate cu orice titlu
suspectului, inculpatului ori
părții responsabile
civilmente, care fac obiectul
popririi potrivit art. 254
alin. (1) din Codul de
Procedură Penală;

2. La solicitarea
procurorului sau a instanței
de judecată, Agenția
depozitează temporar și
administrează bunurile
mobile sechestrate a căror
valoare individuală
depășește, la momentul
dispunerii măsurii
asigurătorii, echivalentul în
lei a sumei de 15.000 de
euro; în acest scop, Agenția
este numită custode, în
sensul art. 252 alin. 9.
C.pr.pen.;

3. Din dispoziția
procurorului, a judecătorului
de drepturi și libertăți sau a
instanței de judecată,
Agenția procedează la
valorificarea de îndată a
bunurilor mobile
sechestrate, în cazurile
prevăzute de art. 2521
C.pr.pen;

4. Ţine evidenţa imobilelor
asupra cărora a fost
solicitată intabularea
ipotecii legale, în condiţiile
Codului de procedură
penală, precum şi a
imobilelor asupra cărora a

fost solicitată notarea
măsurii asigurătorii, în baza
ordonanţei procurorului sau
a încheierii judecătorului;

5. Ţine evidența hotărârilor
prin care s-a luat măsura de
siguranță a confiscării
speciale sau a confiscării
extinse dispuse de instanțele
române, precum și a celor
comunicate autorităților
române de către instanțe
străine;

6. Dezvoltă și gestionează
sistemul informatic național
integrat de evidență a
creanțelor provenite din
infracțiuni, ca sistem unic
de monitorizare a bunurilor
sechestrate, confiscate și
valorificate în cadrul
procesului penal;

7. Acordă, la solicitarea
organelor de urmărire
penală, a instanțelor de
judecată ori a organelor în
drept a prelua sau a
valorifica bunurile
confiscate, asistență privind
utilizarea celor mai bune
practici în materia
identificării, administrării și
valorificării bunurilor care
pot face obiectul măsurilor
de indisponibilizare și
confiscare și poate participa
la elaborarea procedurilor
de lucru privind aceste
activități;
8. Acordă, la solicitarea
organului care procedează la
aplicarea sechestrului,
potrivit art. 252 alin. (1) din
Codul de Procedură Penală,
asistență pentru evaluarea
bunurilor sechestrate. În
acest sens, Agenția

comunică, la cerere, tabele,
ghiduri și orice alte
instrumente suport, în
vederea evaluării bunurilor
de către organele care
procedează la aplicarea
sechestrului. Aceste tabele,
ghiduri și instrumente
suport pot fi publicate pe
pagina de Internet a
Agenției;

9. Acordă, la solicitarea
organelor de urmărire
penală sau a instanțelor de
judecată, asistență în ceea
ce privește punerea în
executare a ordinelor de
sechestru și confiscare
primite de la/transmise către
organe judiciare din alte
state membre ale Uniunii
Europene; 

10. Acordă, la solicitarea
organelor de urmărire
penală sau a instanțelor de
judecată, asistență în ceea
ce privește identificarea de
spații optime pentru
depozitarea bunurilor
sechestrate. În acest scop,
Agenția poate încheia
protocoale de cooperare cu
autoritățile administrației
publice centrale și locale.
Din punctul de vedere al
situaţiei actuale, în lipsa
unei autorităţi expres
desemnate în acest sens,
activitatea de administrare a
bunurilor sechestrate se
realizează de cele mai multe
ori de către organele de
cercetare penală, care,
potrivit art. 251 din Legea
nr. 135/2010 privind Codul
de procedură penală, cu
modificările şi completările
ulterioare, aduc la

3 Raportul poate fi vizualizat prin accesarea următorului link: http://sna.just.ro/RaportfinalInstitutulBasel.aspx. 
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îndeplinire ordonanţa de
luare a măsurii asigurătorii.
În scopul administrării
bunurilor sechestrate,
organele de cercetare penală
nu au la dispoziţie fonduri şi
nici elemente de logistică
necesare (de ex. parcări
pentru autovehicule
indisponibilizate sau alte
spaţii de depozitare).
Activitatea de depozitare se
realizează, de multe ori, în
cooperare cu organele
fiscale teritoriale sau cu alte
autorităţi, neexistând un
custode sau o persoană
desemnată cu verificarea
periodică a stării în care se
găsesc bunurile. De
asemenea, în multe situaţii
bunurile sunt lăsate spre
utilizare suspectului sau
inculpatului, existând astfel
riscul unei scăderi
semnificative a valorii
acestora.
În aceste condiţii,
executarea măsurilor de
confiscare sau de reparare a
prejudiciului devine
problematică, sumele
efectiv obţinute din
valorificarea bunurilor
sechestrate fiind derizorii,
prin trecerea timpului şi
degradarea fizică şi morală
a bunurilor. 
Noua Agenție nu substituie
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
(ANAF); spre deosebire de
această instituție, Agenția va
interveni într-o fază a
procesului penal anterioară

rămânerii definitive a
hotărârii.
Art. 29 alin. (5)4 din Lege
prevede că Agenția va putea
valorifica anticipat bunuri
sechestrate în mod direct,
prin licitaţie publică, prin
intermediul unor societăţi
specializate, prin
intermediul executorilor
judecătoreşti ori prin
intermediul organelor
fiscale, potrivit procedurilor
de valorificare ale acestora.
ANAF își păstrează integral
atribuțiile de valorificare a
bunurilor intrate în
proprietatea privată a
statului ca efect al
confiscării, în temeiul
Ordonanţei Guvernului nr.
14/2007 pentru
reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit

legii, în proprietatea privată
a statului.
ANAF va avea şi un
reprezentant în Consiliul de
coordonare a Agenției, fiind
astfel implicată în orientarea
strategică a activității
Agenției. 
Principalul scop al Agenției
este să ofere procurorilor și
instanțelor soluții de
depozitare a bunurilor
sechestrate, astfel încât
aceste bunuri să își poată
menține valoarea. Acestea
vor trebui identificate de
Agenție și vor presupune să
fie spații aflate în
proprietatea statului, fie
servicii de la operatori
privați - aici va interveni
analiza cost – beneficiu.
De asemenea, trebuie
precizat că în prezent nu
există o evidenţă completă,

în timp real, a bunurilor
sechestrate, a depozitarului,
a locaţiei unde acestea sunt
depozitate sau a stării în
care se găsesc, neexistând
astfel posibilitatea de a lua
la timp măsuri adecvate de
conservare. Existenţa unei
asemenea structuri se
justifică şi prin valoarea şi
cantitatea tot mai mare de
bunuri sechestrate. În aceste
condiţii, devine esenţială
posibilitatea de valorificare
rapidă a bunurilor
sechestrate, permisă din
2012 prin modificarea atât a
vechiului, dar şi a actualului
Cod de procedură penală5. 
Nu mai puţin, confiscarea
specială şi, mai ales, noua
reglementare a confiscării
extinse vor determina din ce
în ce mai multe proceduri
de valorificare, numărul
bunurilor confiscate
crescând semnificativ.

În concluzie, Agenţia va
juca un rol determinant în
activitatea de recuperare a
creanţelor provenite din
infracţiuni, fiind în prezent
în plin proces de
operaţionalizare. Ca element
de noutate, au fost aprobate
recent, prin hotărârea
Guvernului nr. 358/2016,
Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Agenţiei,
organigrama, parcul auto şi
modul de utilizare a
acestuia, operaţionalizarea
Agenţiei fiind o prioritate a
Guvernului României.

4 Art. 29 (5) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează:  
a) de către Agenţie, prin licitaţie publică;  
b) de către entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;  
c) prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii;  
d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare.  

5 Legea nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor
sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
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Dacă Hamlet ar fi fost
consilier în pro prie -
tate industrială, pro -

babil și-ar fi zis: ”a fi sau a
nu (mai) fi protejat- aceasta
e întrebarea”.

PreCIzărI PrelIMInAre

Faptul că marca este un
drept de proprietate o știe
astăzi cam toată lumea.
Pentru acei cititori mai puțin
familiarizați cu hățișul
legislației  mărcilor, aceasta
înseamnă un drept exclusiv
de utilizare care include și
dreptul de a interzice terților
folosirea mărcii în absența
consimțământului
proprietarului, denumit
titular.  În toate  jurisdicțiile
din Europa, pentru a fi
înregistrată, o marcă trebuie
să satisfacă două categorii
de condiții: o categorie
vizând în principal calitatea
intrinsecă a mărcii de a
constitui un semn distinctiv,
și altă categorie vizând
evitarea unui risc de con fu -

zie între o marcă ulterioară
și o marcă anterioară.
Criteriile aparținând primei
categorii sunt denumite
motive absolute, în vreme ce
acelea aparținând celei de-a

doua sunt denumite motive

relative.

PuțInă IstOrIe

Înainte de anul 2010, atunci
când se depunea o cerere de
marcă la OSIM, să zicem o
cerere de marcă DACIA
pentru vehicule terestre,
sectorul de specialitate
examina cererea în raport cu
mărcile depuse anterior și,

descoperind existența a cel
puțin o marcă DACIA
pentru vehicule terestre
(respectiv aparținând
societății DACIA PITEȘTI)
și având o dată anterioară în
raport cu data cererii
depuse, respingea cererea
noua în baza conflictului cu
marca sau mărcile
anterioare DACIA. OSIM
acționa așadar, potrivit legii
din acea perioadă, ca
„păzitor” al drepturilor de

proprietate anterior
dobândite. Sigur că de multe
ori conflictul între semne nu
era atât de clar cât l-am
exemplificat noi aici și că
solicitantul cererii ulterioare
avea calea deschisă să
conteste respingerea, uneori
având chiar câștig de cauză.
Important este de reținut
rolul autorității statului ca și
„gardian” al proprietății
dobândite anterior, care a
fost foarte confortabil

a fi sau a nu (mai) fi protejat

Cât de Multă proteCție Mai oferă 
astăzi ÎNregistrarea uNei MărCi
de rAluCA vAsIlesCu, Președinte al Camerei naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din românia

rAluCA vAsIlesCu
Cabinet M. Oproiu
raluca@oproiu.ro
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pentru titularii mărcilor
anterioare, atât români cât și
străini.
Reversul acestei medalii îl
constituie faptul că OSIM
respingea înregistrarea unui
număr mare de cereri noi în
baza unor mărci anterioare
care, deși încă în perioada
de validitate, nu mai erau
folosite pe piață de foarte
multă vreme. Sigur că legea
prevede o sancțiune pentru
lipsa de utilizare a mărcii,
respectiv decăderea din
drepturi a titularului. Totuși
aceasta este o procedură
anevoioasă care se
desfășoară numai în fața
instanțelor de  judecată și
care poate dura uneori ani
întregi, mai ales marca ce
urmează a fi decăzută este
internațională pentru care
citarea cu străinătatea este
dificilă.

sChIMbAreA vIzIunII 

În anul 2010 a avut loc o
amendare a legii mărcilor.
Unul dintre aspectele
amendate, respectiv cel care
a dat cele mai mari dureri
de cap solicitanților,
titularilor, consilierilor și
bineînțeles OSIM-ului a fost
renunțarea la examinarea
din oficiu - adică de către
sectorul de specialitate din
cadrul OSIM - a coliziunii
între noua marcă și drep -
turile anterioare. Conflictul
cu drepturile anterioare
urma să fie soluționat,
conform noilor prevederi
legale, numai pe calea
opoziției, contestației sau a
anulării mărcii ulterioare.
Prin această schimbare ma -
joră, legislația țării noastre

s-a aliniat legisla țiilor majo -
rității țărilor din Uniune,
inclusiv legislației mărcii
comunitare - în prezent
denumită marcă europeană. 
În plan mai profund,
schimbarea de viziune
înseamnă trecerea de la un
sistem bazat pe rolul de
„gardian” al oficiilor de
proprietate industrială la un
sistem bazat pe vigilența
titularilor de drepturi
anterioare în raport cu noile
cereri depuse, aceasta
constând în permanenta
monitorizare a cererilor
depuse ulterior și introdu -
cerea de opoziții în cazurile
în care titularul dreptului
anterior (de obicei marca)
consideră că noua marca
propusă spre înregistrare
prezintă un risc de confuzie
cu dreptul său anterior.
În sistemul vechi marca era
precum o casă ce avea un
polițist în fața ei zi și noapte
și nu necesita nici gard și
nici chei, în vreme ce în
sistemul nou polițistul nu
mai stă zi și noapte în fața
casei, iar proprietarul este
nevoit să ridice gard, să
utilizeze chei și să cheme
poliția doar la nevoie.
Bătăile de cap au început la
scurt timp după intrarea în
vigoare a legii: un număr de
mii de mărci, mai ales cele
de succes au fost depuse la
înregistrare, uneori chiar de
mai multe ori, inclusiv în
formă identică cu mărcile
anterioare, atât sub aspectul
compoziției cât și al
produselor. Imaginați-vă
zece mărci DACIA cu date
de înregistrare diferite,
pentru exact aceleași
produse, dar aparținând a
zece titulari diferiți. Cum își

mai poate păstra marca în
aceste condiții funcția de
garantare a originii?
Ce protecție mai conferă în
aceste condiții o marcă?
(Mai) este sau nu este
titularul protejat?

IMPerIul COntrA-AtACă

În aceste condiții, în anul
2012 OSIM emite celebra
instrucțiune de serviciu nr.
5/17.10.2012 care confirmă
zicala populară conform
căreia infernul este pavat cu
bune intenții. Prin
instrucțiune s-a dorit pe
lângă reglementarea unor
chestiuni pur administrative
și restrângerea fenomenului
de noi depuneri a unor
mărci identice sau cu grad
ridicat de similaritate cu
mărci existente în Registru,
în expunerea de motive
fiind arătat că „se justifică
necesitatea ca OSIM să vină
în întâmpinarea și sprijinul
solicitanților de cereri de
înregistrare marcă [...] prin
asigurarea unei protecții de
marcă solidă/de calitate și
serioasă”. În mod concret, la
art. 12 din instrucțiune se
prevedea că „OSIM va
respinge cererile de
înregistrare marcă pentru
care în raportul de cercetare
[...] s-a menționat/identificat
existența unei mărci
anterioare identice pentru
aceleași clase de produse iar
solicitantul nu a depus
acordul din partea titularului
mărcii anterioare”,
(sublinierile ne aparțin). Cu
alte cuvinte OSIM a
reintrodus de facto
examinarea ex-oficio pe
motive relative (pentru

drepturi anterioare) care
fusese scoasă la amendarea
legii în 2010.
Intenția a fost nobilă, totuși
instrucțiunea respectivă a
adăugat nepermis la lege. În
aceste condiții, în urmatorii
trei ani au fost diferite
încercări de convingere a
OSIM să renunțe la această
prevedere, atât pe calea
negocierii amiabile-
respectiv abordarea Camerei
Consilierilor, cât și pe calea
protestelor și plângerilor
mai puțin amiabile depuse
de unii membri. 
Urmare a presiunilor
comunității, abia în ianuarie
2016 OSIM comunica ofi -
cial încetarea aplicabilității
instrucțiunii nr. 5/2012.

dIn nOu sInGurI Pe luMe

Așadar, la data la care
scriem aceste randuri, cel
puțin la nivel declarativ se
aplică Legea din 2010,
respectiv OSIM nu mai
joacă rolul polițistului, iar
titularul de marcă este
singurul care are rolul de a
veghea asupra patrimoniului
său de mărci, printre altele
împiedicând pe calea
opoziției pe cei ce ar dori să
depună cereri de marcă
similare cu mărcile sale. 
Principial vorbind,
abordarea ni se pare corectă,
pentru că este normal ca un
drept exclusiv de proprietate
să fie însoțit și de niște
obligații, iar prima dintre
ele trebuie să se refere la
diligența titularului de a-și
apăra dreptul obținut.
Practica ne arată însă faptul
că inconstanța firii omenești
se manifestă la nivelul
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titularilor de marcă prin
dezinteresul pe care mulți
dintre aceștia îl manifestă în
raport cu mărcile din
patrimoniu. Sunt câteva
cauze principale:
Mulți titulari nu au un
sistem de gestiune a
patrimoniului de mărci.
Chiar și atunci când au
consilieri angajați, iar
aceștia din urmă dispun
de propriile sisteme de
gestiune, de multe ori
titularii sunt neglijenți cu
păstrarea evidențelor
proprii privind mărcile.
Marca având o durată
de viață lungă (10 ani), la
nivelul companiei
titularului se pot produce
schimbări semnificative:
schimbare de nume/adresă
sau cesiune, sau pur și
simplu schimbare a con -
du cerii societății și/sau a
serviciului care gestio -
nează mărcile sau pur și
simplu schimbări de
viziune: se aleg mărci noi
și se pierde interesul
pentru mărcile vechi. De
cele mai multe ori, se
„pierd” mărci în etapele
de schimbare.

Ca urmare, poate în mai
mult de jumătate din
cazurile de potențial conflict
între o marcă anterioară și o
cerere ulterioară publicată,
titularul mărcii anterioare nu
reacționeaza depunând
opoziție, caz în care se
poate înregistra în mod
absolut legal o marcă
ulterioară identică cu o
marcă anterioară, evident
având titulari diferiți.
În aceste situații, revenim la
întrebarea pusă anterior: 
ce protecție mai conferă

înregistrarea mărcii
titularului sau dacă sistemul
permite înregistrarea a unui
număr nelimitat de mărci
ulterioare identice cu una
existentă?

QuO vAdIs MArCA

De curând s-a publicat
Directiva 2015/2436 a
Parlamentului European și a
Consiliului din 16 Decem -
brie 2015 de apropiere a
legislațiilor statelor membre
cu privire la mărci, conform
căreia statele membre
trebuie să transpună în
legislația internă prevederile
Directivei până în ianuarie
2019 pentru majoritatea
articolelor. Așadar, o
revizuire a legii  mărcilor
este obligatorie.
Cu această ocazie, se pot
amenda și alte articole, cum
ar fi de exemplu articolul
care se referă la modul de
examinare a cererilor de
către serviciul de
specialitate al OSIM. În
acest sens, Directiva nu
interzice examinarea ex-
oficio pentru motive relative
(adică pentru conflictul cu
drepturile anterioare).
Unii profesioniști susțin că
reintroducerea examinării
ex-officio pe motive relative
ar fi binevenită. Totuși, să
nu uităm că registrul de
mărci este plin de mărci
nefolosite „uitate” din moti -
vele amintite anterior și care
ar constitui un obstacol la
înregistrarea unor mărci noi. 
Poate că o soluție de
compromis ar fi de discutat,
și anume o reintroducere
parțială  a examinării ex-
officio (numai pentru mărci

identice) și o modalitate de
reglementare a situațiilor în
care s-ar putea proba un
dezinteres al titularului
mărcii anterioare, coroborat
cu o lipsă de utilizare a
mărcii sale atunci când se
pune problema înregistrării
unei mărci ulterioare simi -
lare.  Pentru că, cel puțin la
nivel de principiu, câtă
vreme nu a fost utilizată
demult marca anterioară și
nici nu există interes din
partea titularului său, ar
avea justificare înregistrarea
unei mărci ulterioare chiar
dacă este similară.

reCOMAndărI 
Pentru COMPAnII

Dacă sunteți titular de
marcă, atunci:
Mențineți o evidență  a
mărcilor și utilizați-le
pentru produsele/serviciile
pentru care le-ați înregis -
trat. Mai bine dețineți mai
puține mărci, dar mai bine
gestionate decât multe
mărci despre care nu mai
știți. Dacă nu vă mai
interesează o marcă,
puteți adresa solicitare de
renunțare la OSIM.
Monitorizați publicarea
cererilor ulterioare, măcar
pentru un grup restrâns de
mărci de interes. Dacă
este vorba de mărci
naționale, majoritatea
consilierilor oferă și
servicii de monitorizare a
publicărilor, dacă este
vorba de mărci în alte
jurisdicții, puteți apela la
agenții specializate în
monitorizarea publicărilor
cererilor în diverse țări.
Depuneți opoziții la

înregistrarea mărcilor
ulterioare și monitorizați
procedurile aferente. 
Verificați periodic dacă
mărcile înregistrate
acoperă produsele și
serviciile pe care
societatea D-voastră le
oferă, uneori se poate să
vă extindeți activitatea în
domenii noi care nu sunt
acoperite de mărcile
existente și atunci trebuie
depuse cereri noi.

Dacă sunteți solicitant al
unei cereri de marcă, atunci:
Faceți cercetare
documentară pentru a
vedea dacă există drepturi
anterioare. Majoritatea
consilierilor oferă acest
serviciu, inclusiv opinia
privind rezultatele
cercetării;
Aveți grijă să depuneți
cererea de marcă pentru
produsele și serviciile pe
care doriți să le folosiți. 

Last but not least, indiferent
dacă sunteți titular sau
solicitant, consultați-vă cu
consilierii în proprietate
industrială și nu cu serviciul
de relații cu publicul de la
OSIM sau din centrele
regionale. OSIM nu are
dreptul să ofere servicii de
consiliere în proprietate
industrială, ci doar
informații generale de tipul
cum se calculează taxele,
care sunt termenele de
depunere, în câte zile se
publică cererea, etc.
Fiți activi, vigilenți și atenți
și atunci indiferent de
evoluția cadrului legislativ
vă va fi mai bine decât dacă
manifestați interes sporadic
și inconsecvent.
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1. Prin urmare,  începutul
trebuie să fie legat de esența
legii: în ce situație se aplică
legea dării în plată a unor
imobile în vederea stingerii
obligațiilor asumate prin
credite?
Legea poate fi invocată de
consumatorii care au încheiat
un contract de credit cu o
instituție de credit sau o
instituție financiară
nebancară.
Legea mai poate fi invocată
de consumatori și atunci când
instituția de credit sau
instituția financiară nebancară
au cesionat creanțele izvorâte
din contractul de împrumut
către terți.

2. Cine sunt ”consumatorii”
care pot invoca legea?
Persoanele fizice care au
contractat împrumuturi; 
Grupul de persoane fizice
care acționează în alte scopuri
decât acelea ce pot fi
calificabile ca lucrative. 
Nu în ultimul rând, legea
poate fi invocată și de garanții
ipotecari sau coplătitorii
consumatorului.

3. Există excepții exprese de
la aplicarea Legii nr. 77/2016?
Creditele acordate prin
programul ”Prima Casă” sunt
în mod expres exceptate de la
posibilitatea de a beneficia de
darea în plată în vederea
stingerii lor.

4. Ce datorii se sting în urma
dării în plată a unui imobil
prin invocarea Legii nr.
77/2016?
Prin derogare de la dreptul
comun, darea în plată în
temeiul Legii nr. 77/2016
stinge datoria principală
(restul de credit rămas de

achitat așa cum este el
constatat la momentul
activării dispozițiilor legale) și
tot ceea ce înseamnă accesorii
(orice dobânzi, penalități sau

dezdăunări prevăzute în
contract).

5. Ce credite pot fi stinse prin
darea în plată?

Pentru a putea invoca
stingerea datoriei prin darea în
plată în temeiul Legii nr.
77/2016, creditul trebuie să
îndeplinească două condiții
cumulative:

a. Suma împrumutată să fie
de maxim 250.000 Euro.
Este vorba de cuantumul
creditului, așa cum apare în
contract, și se calculează
prin raportare la cursul de
schimb leu/euro (sau a
monedei în care s-a realizat
împrumutul/euro) stabilit de
BNR pentru ziua perfectării
contractului.
b. suma împrumutată a fost
contractată cu scopul de a
achiziționa/construi/extinde
/moderniza/reabilita un
imobil cu destinație
locuință 
Sau 
suma împrumutată e
garantată cu unul sau mai
multe imobile având
destinația locuință (sunt
ipotecate în favoarea
creditorului)

1. Ce se dă în plată?
În vederea stingerii datoriei se
dă în plată imobilul/imobilele
ipotecate în favoarea
creditorului, indiferent de

Mic ghid 
al dării în plată
De MihAeLA BăDesCu, Managing Partner, Bădescu & Asociații

Ca orice lege care se respectă, încă din primele luni de viață, și legea dării în plată urmează a fi ajustată,
acolo unde croitorii au tăiat fără să măsoare bine!
Prezentul demers însă, nu se vrea vreo analiză tehnico-științifică a Legii nr. 77/2016, ci doar un rezumat
care să poată fi utilizat ca ”Mic ghid al Dării în plată”, o serie de Q&A care să răspundă oricăror întrebări pe
care, orice consumator și le-ar putea pune legat de noua procedură.
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valoarea acestora.
Astfel, dacă valoarea
imobilului/imobilelor este
mult mai mică decât valoarea
datoriei (credit+dobânzi+
penalități etc.), prin darea în
plată se stinge toată datoria.
Dacă valoarea
imobilului/imobilelor este
mult superioară datoriei
curente, se stinge datoria
integral, fără ca împrumutatul
să primească înapoi surplusul
de valoare. De aceea calculul
de oportunitate al aplicării
acestei proceduri trebuie să
aibă în valoare eficiența
financiară a acesteia.

2. Există vreo altă condiție
specială cu privire la stingerea
unui credit și a accesoriilor
sale prin dare în plată?
Înafara condițiilor privind
calitatea părților (să avem
raport juridic de împrumut
între consumator și instituțiile
de audit, instituție financiară
nebancară sau cesionari ai
acestora), creditul să nu fi fost
mai mare de 250.000 Euro, să
fie ori credit ipotecar ori
credit (cu garanție imobiliară -
cu un imobil cu destinația
locuință), să nu fie credit
contractat prin programul
Prima Casă, există și condiția
specială ca, persoana
(consumatorul) care solicită
achitarea datoriei prin darea în
plată, să nu fi fost condamnat
printr-o hotărâre definitivă
pentru infracțiuni în legătură
cu creditul pentru care se
solicită aplicarea Legii nr.
77/2016.  

3. Care sunt pașii pe care
trebuie să-i urmeze un
consumator care dorește să-și
achite datoria prin darea în
plată?

a. Să evalueze oportunitatea
și eficiența procedurii
b. Să se asigure că
îndeplinește toate condițiile
pentru a beneficia de
această lege
c. Să transmită creditorului,
prin executor judecătoresc,
avocat sau notar, o
notificare prin care să-i
aducă la cunoștință
acestuia: decizia de a-i
transmite dreptul de
proprietate asupra
imobilului ipotecat în
vederea stingerii datoriei;
detalii referitoare la
îndeplinirea condițiilor de
admisibilitate a dării în
plată; intervalul orar din
două zile diferite și
Notariatul la care
reprezentantul legal al
creditorului se poate
prezenta în vederea
semnării contractului
translativ de proprietate
(minim după 30 zile de la
data notificării).
d. Comunicarea – spre
știința – a tuturor
persoanelor fizice/juridice
care au vreo legătură cu
contractul de credit (de
exemplu: notificarea se
comunică și sucursalei

băncii la care s-a semnat
contractul de credit; în
cazul în care există popriri
pe cont – băncii la care sunt
deschise conturile
debitorului; în cazul în care
există popriri pe salariu –
angajatorului; în cazul în
care s-a demarat executarea
silită – executorului etc.

1. Care este efectul
notificării?
Notificarea are ca efect
suspendarea dreptului
creditorului de a solicita/
executa creanța/rata de la
debitor/codebitor sau garanție.

2. Creditorul este obligat să se
prezinte la notar pentru
semnarea vânzării?
Creditorul poate contesta, în
10 zile de la comunicare,
admisibilitatea cererii de dare
în plată, la judecătoria din
circumscripția de domiciliu al
consumatorului, urmând ca în
caz de admitere a contestației
(adică instanța constată că
cererea nu îndeplinește
condițiile de admisibilitate
enumerate la punctul 2-7 din
prezentul ghid) creditorul să
reia procedurile de recuperare
a creditului.

După rămânerea definitivă a
hotărârii prin care se respinge
contestația creditorului, acesta
e obligat să se prezinte la
notar, în caz contrar debitorul
putând cere instanței să
constate că datoria sa s-a stins
prin dare în plată, printr-o
acțiune scutită de taxă de
timbru.  

3.  Care sunt costurile dării în
plată?      
Așa cum menționam la
începutul acestui ghid, legea
urmează să fie modificată pe
aceste aspecte. Este cett însă
că debitorul este cel care
suportă costurile:
avocatului/notarului/executoru
lui pentru comunicarea
notificării, taxele notariale
aferente transferului de
proprietate și impozitul pe
venit, calculat la valoarea
datoriei la momentul dării în
plată. 
Urmează ca prin modificările
ce urmează a se aduce,
consumatorii care vor fi
încadrabili în categoria
„cazuri sociale”, în sensul că
dau în plată unicul lor imobil,
ce constituie locuinta familiei,
să fie scutiți de plata
impozitului pe venit.
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Raportul prezintă
tendințele și
provocările în ceea ce

privește combaterea traficului
de persoane, analizează
progresul realizat și
evidențiază principalele
provocări pe care UE și
statele sale membre trebuie să
le abordeze în mod prioritar.
În pofida progreselor
realizate, statele membre ale
UE trebuie să își intensifice
eforturile pentru a lupta în
mod eficient împotriva
traficului de persoane.
Potrivit comisarului pentru
migrație, afaceri interne și
cetățenie,
Dimitris Avramopoulos, « din
punct de vedere moral și
juridic, este inacceptabil și de
netolerat faptul că, în Uniunea
Europeană, în secolul XXI,
există persoane care sunt
cumpărate, vândute și
exploatate ca și cum ar fi
mărfuri ». În opinia oficialului
european, «este
obligația noastră individuală,
colectivă și juridică » de a
pune capăt acestui fenomen.
Pentru a realiza acest lucru,
Uniunea Europeana a instituit
un cadru legislativ solid și
orientat spre viitor.
«Principala noastră
responsabilitate este să
asigurăm că, în prezent, acest
cadru este pus în aplicare în
integralitatea sa, astfel încât
persoanele responsabile de
aceste fapte să fie condamnate
și victimele să beneficieze pe
deplin de protecție și de
asistență. Acest raport de
referință pe care îl prezentăm
astăzi ne va călăuzi pe tot
parcursul dezvoltării în
continuare a cadrului de
politică », a mai spus oficialul
european.

La rândul său, coordonatorul
UE pentru combaterea trafi -
cului de persoane,
Myria Vassiliadou, este de
părere că adoptarea, în 2011,
a Directivei UE privind
combaterea traficului de
persoane a reprezentat «o
etapă esențială din punctul de
vedere al sensibilizării cu
privire la amploarea acestui
fenomen în UE și al
necesității de a fi abordat prin
intermediul unei game ample
de instrumente, de la legislația
penală, la măsurile de
prevenire ». Oficialul
european consideră că
tendințele și provocările
identificate în acest raport

arată « în mod clar că acum a
sosit momentul ca statele
membre să își intensifice
eforturile pentru a pune în
aplicare în mod eficace
această directivă și pentru a se
conforma obligațiilor care le
revin ».
Documentul subliniază că, în
perioada 2013-2014, au fost
înregistrate, ca victime ale
traficului de persoane în UE,
15.846 de persoane – femei,
bărbați, fete și băieți, dar
există posibilitatea ca acest
număr să fie mult mai mare.
Potrivit raportului, traficul în
scopul exploatării sexuale este
în continuare forma cea mai
răspândită (67% dintre

victimele înregistrate), urmată
de traficul în scopul
exploatării prin muncă (21%
dintre victimele înregistrate).
Mai mult de trei sferturi dintre
victimele înregistrate au fost
femei (76%) și cel puțin 15%
au fost copii.
Una dintre tendințele cu
evoluția ascendentă cea mai
puternică o reprezintă
numărul de copii care cad
victime ale traficanților de
persoane. S-a constatat, de
asemenea, o creștere a
numărului victimelor cu
handicap și al victimelor
provenite din rândul etniei
rome. Raportul evidențiază,
de asemenea, legăturile dintre
traficul de persoane și alte
forme de criminalitate și de
exploatare a celor mai vulne -
rabile persoane în contextul
actualei crize a migrației,
precum și o utilizare
crescândă a internetului și a
noilor tehnologii ca mijloace
de recrutare a victimelor.
Pentru abordarea principalelor
provocări în lupta împotriva
traficului de persoane, este
necesar ca statele membre ale
UE să pună în aplicare pe
deplin și în mod
corect Directiva UE privind
combaterea traficului de

ue ageNda
europa între lupta împotriva 
traficului de persoane 
și criza imigranților
un număr de 15.846 de persoane – femei, bărbați, fete și băieți, au fost înregistrate ca victime ale
traficului de persoane în uniunea europeană, în  perioada 2013-2014, dar experții în domeniu consideră că
numărul real al victimelor este substanțial mai mare decât cel înregistrat de către autoritățile naționale,
având în vedere complexitatea raportării cu privire la acest fenomen, se arată în raportul privind
progresele înregistrate în lupta împotriva traficului de persoane adoptat recent de Comisia europeană.

Foto: Dimitris Avramopoulos [i Myria Vassiliadou
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Germania, confruntată cu un aflux record de migranți, a deblocat pentru
2016 fonduri suplimentare pentru statele regionale, responsabile să se
ocupe de solicitanții de azil.

persoane în vederea creșterii numărului de anchete și
de cazuri de urmările penală a autorilor infracțiunilor,
a instituirii mecanismelor adecvate pentru
identificarea din timp a victimelor și protejarea
acestora, precum și a consolidării măsurilor de
prevenire a traficului de persoane.
Până la sfârșitul anului 2016, Comisia va publica
două rapoarte cu privire la conformitate și la
incriminare, precum și o strategie post-2016 privind
combaterea traficului de persoane. Protecția copilului
de-a lungul rutelor de migrație reprezintă o prioritate
absolută, Comisia acordând, de asemenea, o atenție
deosebită minorilor neînsoțiți – foarte vulnerabili față
de traficanți – în cadrul procesului său de
reformare  a sistemului european comun de azil.

COntext

Traficul de persoane reprezintă o încălcare a
drepturilor fundamentale, fiind interzis în mod
explicit de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene. De asemenea, traficul de persoane este
prevăzut ca infracțiune la articolul 83 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.
Directiva UE privind combaterea traficului de
persoane adoptată în 2011, a lansat o abordare axată
pe victimă, incluzând o perspectivă de gen, pentru a
acoperi acțiuni în diferite domenii, cum ar fi
dispoziții în materia dreptului penal, urmărirea penală
a infractorilor, sprijinul acordat victimelor și
drepturile victimelor în cadrul procedurilor penale,
prevenirea și monitorizarea punerii în aplicare.
În Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea
eradicării traficului de persoane, Uniunea Europeana
a prevăzut 40 de măsuri concrete și practice împo triva
traficului de persoane, punând un accent prio ritar pe
protecția victimelor și pe drepturile acestora.
Constatările primului raport privind progresele
înregistrate în lupta împotriva traficului de persoane
vor contribui la dezvoltarea unei strategii post-2016
privind combaterea traficului de persoane, care va fi
publicată în 2016.
Coordonatorul UE pentru combaterea traficului de
persoane este responsabil de îmbunătățirea
coordonării și a coerenței între instituțiile și agențiile
UE, statele membre și actorii internaționali, precum și
de dezvoltarea politicilor existente și de elaborare a
unor politici viitoare ale UE privind combaterea
traficului de persoane. 

Carmen Dinu (corespondent Bruxelles)

Potrivit AFP și Reuters, cancelarul  german Angela Merkel anunța
anul trecut că guvernul va plăti statelor regionale 670 de euro pe
lună pentru fiecare refugiat, reprezentând o sumă forfetară alocată

între momentul sosirii unui refugiat în Germania și examinarea cererii
sale de azil, în medie de cinci luni.

Statul federal sprijină o parte importantă a responsabilității financiare a
solicitanților de azil, în timp ce municipalitățile și landurile sunt cele
care în Germania sunt însărcinate să-i găzduiască și să le asigure hrana.
Anunțul a fost făcut la finalul unei întâlniri de câteva ore la cancelarie
între miniștrii guvernului și liderii celor 16 state regionale.

Anul trecut au sosit în Germania între 800.000 și un milion de
solicitanți de azil, un record pentru țară și pentru Europa. Responsabilii
partidelor coaliției guvernamentale s-au pus deja de acord la începutul
lunii septembrie pentru a debloca o sumă suplimentară de 6 miliarde de
euro pentru refugiați anul viitor. Berlinul nu exclude ca în cele din urmă
această sumă să ajungă la 10 miliarde de euro. (C.D.)

geNerozitatea 
lui MerKel:
suma uriașă pe care 
germania o va aloca 
pentru refugiați
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Doamna Merkel
încalcă prin politica
sa a frontierelor

deschise articolul 96 din
Codul penal, referitor la
traficul de persoane, care
prevede pedepse de 5 ani cu
închisoarea sau amenzi", a
menționat un purtător de
cuvânt al partidului,
Christian Luth, citat de
AFP. "Sperăm că această
plângere va declanșa o
anchetă, dar vrem și să
trimitem un semnal despre
cum doamna Merkel încalcă
dreptul în vigoare în
Germania și în Europa",
susține Luth.
Inițiativa AfD își propune,
de asemenea, să-i determine
pe cetățeni să-și pună
întrebarea dacă imigrația
necontrolată este în
interesul lor. Plângerea a
fost trimisă Parchetului din
Berlin, mai indică AfD, al
cărui vicepreședinte,
Alexander Gauland, a

declarat pentru presă că
"Angela Merkel a acționat
ca un traficant".

Reacționând la gestul AfD,
purtătorul de cuvânt al
cancelarului, Steffen Seibert,
citat de Reuters, a afirmat că
Germania este un stat de
drept și că cetățenii săi sunt
liberi să facă orice plângere
consideră potrivită.
Angela Merkel este criticată
chiar și de o parte a taberei
sale conservatoare pentru
decizia de a nu limita

afluxul sutelor de mii de
migranți alungați de
războaie și de sărăcie din
țările lor.
În acest context, mișcările
populiste și de extremă
dreapta înregistrează o
creștere de popularitate, mai
ales în estul Germaniei,
unde manifestațiile anti-
refugiați au adunat mii de
persoane în ultimele zile.
Deși mulți germani au
susținut inițial poziția
cancelarului de relaxare a
legislației de azil, acest

sprijin a început să se
reducă, pe măsură ce
numărul migranților a
crescut constant, unele
proiecții indicând peste un
milion de sosiri de la
începutul crizei. 
Cel mai recent sondaj Forsa,
dat publicității la Berlin,
arată că sprijinul pentru
conservatorii cancelarului
Angela Merkel a scăzut la
39%, în timp ce AfD a
câștigat câteva procente,
fiind cotat cu 7% dintre
opțiuni. (C.D.)

aNgela MerKel, 
acuzată de trafic 
de ființe umane
Partidul populist și antiimigrație german Alternativa pentru Germania (Alternative fur deutschland, Afd) a
anunțat la sfârșitului anului trecut că a depus o plângere împotriva Angelei Merkel, pe care o acuză de
"trafic de ființe umane" pentru că a deschis porțile Germaniei pentru sute de mii de migranți.
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ROMÂNIA-SMART este o platformă de dezbateri deschisă cetățenilor, autorităților, sectorului de business și mediului academic,
pentru ca, împreună, să contribuim la construcția unei viziuni pe 10 ani pentru viitorul „ inteligent” al României.  
ROMÂNIA-SMART a pornit de la ideea că procesul de modernizare  provoacă Unitățile Administrativ Teritoriale să aleagă o nouă cale
de dezvoltare, adaptându-se la noua paradigmă  mondială. Iar aceasta se poate face prin folosirea inteligentă a aplicațiilor de ul-
timă oră din tehnologie și a soluțiilor inovatoare, astfel încât  localitățile noastre, dar și noi, comunitatea umană,  să ne adaptăm
cât mai curând și cât mai inteligent noilor provocări. 
Platforma ROMÂNIA-SMART va oferi conținut care să îi ajute pe cei care conduc orașele și comunele să implementeze o abordare
inter-departamentală integrată, pentru a  deveni localități  inteligente, ecologice, prietenoase cu cetățenii și cu mediul de afaceri.
Prin evenimentele sale,  ROMÂNIA-SMART va identifica și va promova cele mai bune soluții care se pot aplica în smart economy,
smart mobility, smart society, smart living, smart government & smart governance. 
Cercetarea, inovarea și tehnologia vor fi pilonii centrali pe care ne vom construi evenimentele. 
ROMÂNIA-SMART va reuni în evenimentele sale factori de decizie din țări, regiuni și orașe, precum și lideri, experți din industrie și
instituții, cu experiență și succes în domeniu. 

CARTA ROMÂNIA-SMART
Inițiatorii acestui proiect își propun ca, la finalul primului an de evenimente să elaboreze o Cartă a întregului program, care va
reuni toate conceptele, proiectele, propunerile, variantele tehnologice, arhitecturale, organizatorice, politico-administrative, care
vor fi promovate în cadrul conferințelor din această primă etapă, astfel încât ele să fie la îndemâna tuturor celor care vor să fie ală-
turi de ROMÂNIA-SMART . Concret, Carta va fi un adevărat ghid, cu proiecte concrete pentru toate domeniile abordate, care va
putea fi utilizat atât prin aplicarea directă de către autoritățile administrative cât și pentru realizarea de proiecte menite să atragă
investiții de orice fel, inclusiv din fonduri europene.
Dublată de un portal complex www.romania-smart.ro, această Cartă va trebui să devină o platformă program de dezvoltare a
României pe următorii 10 ani, care va putea  sta la îndemâna oricărei guvernări, pentru că va reuni o serie de indicații și proiecte
tehnice, tehnologice și administrative de dezvoltare, care pot propulsa țara noastră în elita țărilor dezvoltate.
Inițiatorii conceptului ROMÂNIA-SMART se vor organiza juridic într-o organizație non-profit, care va avea ca obiect de activitate
promovarea conceptului în integralitatea sa.

PROGRAM EVENIMENTE  
Inițiatorii vor organiza în următorii 10 ani, în București și în marile orașe ale țării, o serie de evenimente - conferințe de business,
cursuri de pregătire profesională, simpozioane, Gale de premiere -, pentru a veni în sprijinul autorităților și a mediului de afaceri. 
La aceste dezbateri vor participa personalități influente din România, dar și din alte țări, care pot oferi povesti de succes în diferite
domenii și care vor avea recomandări, propuneri, sugestii, soluții pentru ROMÂNIA-SMART. 
Totodată, amfitrionii programului ROMÂNIA-SMART vor edita o serie de publicații, menite să creeze o comunitate care să sprijine
acest program. Parteneriatele media cu alte instituții de profil vor contribui la succesul programului.

Credem că România poate deveni THE  SMARTEST COUNTRY din sud-estul Europei !

În programul ROMÂNIA-SMART, vom pune accent pe teme ca :

ROMÂNIA-SMART, 
pentru un viitor clădit inteligent
Un grup format din jurnaliști, oameni de afaceri, din PR și publicitate, coordonat de cunos-
cuta jurnalistă Camelia Cristiana Spătaru și revista Legal Magazin  au demarat un proiect
de anvergură – ROMÂNIA-SMART.

Smart Cities

Smart Economy

Smart Transportation

Smart Energy & Environment

Smart Commerce

Smart Health

Smart Education & Smart Research

Smart Buildings

Smart Services

Internet of Things

Financing for Smart City

Smart Grid 

Smart Agriculture 

www.romania-smart.ro
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Agenţia de Administrare 
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structură suport 
pentru sistemul judiciar

Stat vs. Stat
Statutul de companie de stat - con-
strângeri şi nu un privilegiu pentru
Poşta Română
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