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editorial

Lobby or not Lobby

Administratorul  Diplomat
Consult, Adriana
Ahciarliu,  a subliniat

într-un articol din actuala ediție
Legal Magazin că se impune
adoptarea unei legi a lobbyului
în țara noastră. Acest act
normativ poate rezolva
problema calității procesului
legislativ și poate reduce
corupția la nivel înalt, consideră
Adriana Ahciarliu.
În ultimii ani au existat o serie
de dezbateri, mese rotunde,
seminarii despre acest subiect.
Există trei abordări. Instituția
lobby-ului ar trebui
dereglementată, reglementată
sau autoreglementată. În
Camera Deputaților și în Senat
au fost înainte mai multe
proiecte de legi care-și
propuneau să reglementeze
activitatea de lobby. Din păcate
s-a preferat blocarea acestor
proiecte.
În anul 2010 s-a înființat
Asociația Registrul Român de
Lobby (ARRL), care a creat
Registrul de Transparență din
România, ce se dorește a fi o
replică a Registrului de
Transparență comun al
Parlamentului European și al
Comisiei Europene.
În statele Uniunii Europene,
activitatea de lobby este
reglementată prin lege doar în

Austria, Lituania, Polonia si
Ungaria.
Recunoașterea legalității acestei
activități în țara noastră este
dată de O.M.F.P.S. 1832/2011,
ordin prin care se aprobă
Clasificarea Ocupațiilor din
România (COR) și unde la
poziția 243220 apare ca fiind
recunoscută și atestată legal
activitatea de "specialist în
activitatea de lobby" .
Ministerul pentru Consultare
Publică și Dialog Civic a decis
în acest an să constituie RUTI
(Registrul Unic al Transparenței
Intereselor).  Vezi
www.ruti.gov.ro. 
Obiectivul RUTI este de a crea
cadrul în care, pe de o parte,
grupurile specializate din
societatea civilă să se
înregistreze atunci când
urmăresc să convingă
decidenții: să preia o inițiativă
de politică publică sau să
modifice o politică publică
existentă iar, pe de altă parte,
decidenții să confirme
întâlnirile directe cu aceștia,
asigurându-se transparența și
minime reguli de etică în pro -
cesul de elaborare a politicilor
la nivelul Guvernului.
Foarte mulți demnitari  - foști
miniștri, parlamentari, primari,
șefi de Consilii Județene, șefi
de Agenții de stat, etc. au fost și

sunt anchetați datorită lăcomiei
și nesăbuinței lor, dar și pentru
că legislația noastră este încă
neclară. Procurorii pot
interpreta o cină de afaceri
dintre un înalt funcționar public
și reprezentantul unei companii
/ a unui ONG ca fiind trafic de
influență. 
La o dezbatere organizată în
august 2013 de Comisia
Juridică a Camerei Deputaților,
președintele Consiliului
Concurenței, Bogdan Chirițoiu a
subliniat că lobby-ul este o
activitate utilă pentru societate
și că există nevoia de a avea un
interpret între societatea civilă
și administrația publică. “Noi în
administrația publică avem
limbajul nostru, normele noastre
și pe de-o parte există interese
private care nu pot întotdeauna
să vadă cum partea lor
interacționează cu interesul
public. Uneori prezența unui
intermediar care poate să
explice ajută la o bună
comunicare și îmbunătățește
procesul de decizie”, a spus
Chirițoiu.
Avem nevoie de o lege a lobby-
ului. Toată lumea va avea de
câștigat. Funcționarii publici nu
vor mai putea fi anchetați
abuziv, autorizațiile și avizele
necesare mediului de afaceri ar
fi emise mult mai rapid, nu am
mai avea legi interpretabile. Și
ar fi foarte mult de lucru pentru
organizațiile neguvernamentale,
asociațiile profesionale, think-
tank-uri, avocați, agenții de
lobby și public affairs,
corporații, sindicate și
patronate. 

de mircea fica, Senior editor, Legal magazin
managing Partner,  Legal magazin media Grup

Foarte mulți
demnitari  - foști
miniștri,
parlamentari,
primari, șefi de
Consilii Județene,
șefi de Agenții de
stat, etc. au fost și
sunt anchetați
datorită lăcomiei și
nesăbuinței lor, dar
și pentru că legislația
noastră este încă
neclară. Procurorii
pot interpreta o cină
de afaceri dintre un
înalt funcționar
public și
reprezentantul unei
companii / a unui
ONG ca fiind trafic de
influență. 
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Dr. Cosmin Vasile (foto), avocat asociat
coordonator în cadrul SCA zamfirescu
Racoți &Partners (zRP), a fost nominalizat
de publicația internațională de drept Who’s
Who Legal între cei mai buni tineri
practicieni în arbitraj aflați sub vârsta de 45
de ani, în prima ediție a studiului Future
Leaders in Arbitration ce a evidențiat 150
de tineri avocați din firme de top din
întreaga lume.
Recunoașterea a venit ca urmare a
recomandărilor clienților și a altor
specialiști în arbitraj intervievați de analiștii
Who’s Who Legal, care l-au descris pe
Cosmin Vasile drept ”o autoritate în materia
dreptului substanțial și procedural”,
numindu-l în repetate rânduri ”un guru al
strategiilor juridice”.

”Listarea în Future Leaders in Arbitration
vine ca o confirmare a implicării noastre în
proiecte complexe finalizate cu succes și a
încrederii cu care am fost investiți de către
clienți”, a declarat Cosmin Vasile. ”Deși
nominalizarea este individuală,
recunoașterea și meritul aparțin întregii
echipe de arbitraj, fără de care rezultatele
obținute nu ar fi fost posibile. Ei sunt
motivul pentru care putem privi în urmă cu
mândrie și satisfacție și datorită lor ne
uităm cu încredere spre viitor”, a completat
coordonatorul zRP.

Dr. Cosmin Vasile este specializat în
arbitraj internațional și soluționarea
disputelor, fiind unul dintre cei mai
competenți experți din România. A
participat în calitate de avocat principal la
peste 25 de proceduri complexe de arbitraj
în domeniul construcțiilor, energiei,
transportului și privatizării, ținute sub
auspiciile curților de arbitraj internaționale.
În ultimii doi ani a fost implicat, în calitate
de arbitru, în 15 arbitraje aflate pe rolul
Curții de Arbitraj Comercial Internațional
de pe lângă Camera de Comerț și Industrie
a României. Cosmin contribuie activ la
dezvoltarea specializării arbitrajului în

România și face parte din Colegiul de
conducere al sus-menționatei Curți locale
de arbitraj. A obținut certificări și este
totodată membru al celor mai reputate
instituții arbitrale internaționale, precum
Chartered Institute of Arbitrators (Londra),
Arbitration Academy (Paris), International
Academy for Arbitration Law (Paris),
Young International Arbitration Group
(Londra), International Council for
Commercial Arbitration, International
Arbitration Institute (IAI Paris).

Who’s Who Legal prezintă cei mai buni
profesioniști din toate domeniile dreptului
afacerilor, într-o ”încercare de a ajuta
companiile să găsească cel mai bun avocat,
în cel mai scurt timp”, cum se menționează
în descrierea publicației. Future Leaders in
Arbitration, editat de Who’s Who Legal,
este un repertoar al tinerilor specialiști în
arbitraj din întreaga lume. 

UN PARTENER DE LA zRP, 
PE LISTA CELOR MAI BUNI 150 
DE TINERI AVOCAțI DIN LUME ÎN 
MATERIA ARBITRAJULUI COMERCIAL 
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PELIFILIP 
ÎL COOPTEAză 

CA PARTENER 
PE CăTăLIN

SULIMAN
Cătălin Suliman (foto), un

profesionist cu peste 10 ani de
experiență în avocatura de

business, s-a alăturat echipei
PeliFilip în poziția de partener și

coordonator al practicii de
dreptul concurenței. Cătălin

Suliman va colabora strâns cu
departamentele și practicile

firmei care se intersectează cu
aspecte legate de dreptul

concurenței și va susține și
dezvoltarea altor arii de activitate

în cadrul PeliFilip, precum cele
reunite în practica de asigurare a

conformării și management al
riscurilor (risk & compliance).

Cătălin Suliman este un reputat
tânăr practician în dreptul

concurenței, contribuind în trecut
la consolidarea şi creșterea unor
echipe clasate, sub coordonarea

lui, pe prima poziție în acest
domeniu în anuarele juridice

internaționale. 
Cătălin a asistat clienți activi în
diferite industrii în legătură cu
diverse aspecte privind dreptul

concurenței, protecția
concurenței loiale sau ajutorul de

stat şi are o experiență vastă cu
precădere în sectoarele de retail,

energie, telecomunicații,
asigurări şi farmaceutic.



RTPR Allen & Overy a
oferit consultanţă Raiffeisen
Bank și Wood & Company
Financial în calitate de
manageri cu privire la
listarea MedLife, cel mai
mare IPO (ofertă publică
inițială) privat din România.
Echipa RTPR Allen & Overy
care a acordat asistență în
acest proiect a fost formată
din Costin Tărăcilă
(Managing Partner),
Loredana Chitu (Boeru)
(Counsel), Tudor Năftică
(Associate) și Mihnea Radu
(Junior Associate).
Loredana Chitu (Boeru) a
declarat: „RTPR Allen &
Overy a avut un an fantastic
care se încheie acum cu
asistența acordată Raiffeisen
și Wood în legătură cu cel
mai mare IPO privat din
istoria Bursei de Valori

București. Suntem mândri că
am acordat consultanță
băncilor cu privire la listarea
Med Life în valoare de 230
de milioane de lei, care s-a
desfășurat într-un interval de
timp record și care
demonstrează interesul
pentru listarea societăților
românești în București și în
străinătate.”
După ce a fost consultantul
emitentului în cel mai mare
IPO din România de până
acum (cel al Electrica din
2014), RTPR Allen & Overy
continuă să își extindă
practica de piețe de capital și
să își consolideze poziția de
top a acestei arii de practică
cu încă o tranzacție de
succes.
Aceasta vine ca o continuare
a unui an excepțional pentru
practica globală de piețe de

capital a Allen & Overy, care
la începutul acestui an a
obținut premiul pentru
Echipa de piețe de capital
equity a anului (Equity Team
of the Year) și premiul
pentru Tranzacția equity a
anului (Equity Deal of the
Year) acordat pentru IPO-ul
Worldpay în cadrul galei
IFLR Europe Awards 2016.
Domeniile principale de
activitate ale RTPR Allen &
Overy cuprind finanţări,
fuziuni şi achiziţii, pieţe de
capital, insolvenţă şi
restructurări, concurenţă,
dreptul muncii, dreptul
proprietăţii intelectuale,
litigii şi arbitraj, consultanţă
pentru sectoarele de afaceri,
inclusiv energie,
telecomunicaţii, finanţare,
real estate şi industria
farmaceutică.

Societatea de avocaţi ţuca zbârcea &
Asociaţii anunţă 11 promovări interne, ca
urmare a procesului de evaluare care a
avut loc în perioada noiembrie-decembrie
2016. Societatea de avocați țuca zbârcea
& Asociații își extinde echipa de
management prin avansarea a patru
avocați la statut de Partener. De asemenea,
alți 7 avocați vor face parte din grupa
Seniorilor, toate promovările fiind efective
de la 1 ianuarie 2017.
În ordine alfabetică, cei patru Parteneri
sunt: Gabriela Anton, Oana Gavrilă, Horia
Ispas și Anca Pușcașu, cu o bogată
experiență profesională, dar și
managerială și care, anterior acestei

numiri, au făcut parte din echipa
Managing Associate de avocați de elită ai
firmei.
Alți 7 avocați au mai făcut un pas în
carieră, fiind promovați la statutul de
Senior Associate, și anume, în ordine
alfabetică: Veronica Aman, Roxana Cătea,
Tudor Crăciun, Gabriela Dinu, Valentin
Moga, Cornelia Tăbîrță și Eugen Tudose.
Promovările sunt în departamentele de
drept financiar-bancar, litigii și arbitraje
comerciale, drept societar/comercial, drept
imobiliar, dreptul muncii. 
Echipa ţuca zbârcea & Asociaţii cuprinde
112 avocați, dintre care 29 de parteneri
începând cu 1 ianuarie 2017.

țUCA zBâRCEA & ASOCIAțII 
NUMEȘTE PATRU PARTENERI 
ȘI PROMOVEAză ALțI 7 AVOCAțI

MUşAT & ASOCIAţII
A ASISTAT EMERSON

ÎN TRANSFERUL
EMERSON 

NETWORk POWER
Mușat & Asociații a asistat

Emerson S.R.L., subsidiara din
România a Emerson Electric,

unul dintre jucătorii globali în
domeniul producției și

tehnologiei, cu privire la
separarea activității Emerson

Network Power în vederea
transferului acesteia către fondul

american de investiții Platinum
Equity. Tranzacția s-a realizat la
nivel global și s-a situat în jurul

valorii de aproximativ 4
miliarde de dolari.

Emerson Network Power (parte
a gigantului Emerson) este un

important furnizor de unități de
comandă și switch-uri de

transfer A/C și D/C, precum și
de servicii și sisteme de

gestionare a informațiilor pentru
centre de date și industria

telecomunicațiilor. Compania
Emerson a raportat vânzări de
4,4 miliarde de dolari la nivel

global pentru business-ul Network
Power în cursul anului 2016.
„Echipa Mușat & Asociații a

jucat un rol esențial în
perimetrul local al acestui

proiect global, mandat care se
înscrie în seria de tranzacții

internaționale care ne-au ținut în
priză și în anul 2016. Experiența
noastră în planificarea, corelarea

multi-jurisdicțională și
efectuarea unor astfel de

proiecte ne-a permis să lucrăm
în paralel structuri complexe și

solicitante de separare și
vânzare, cu abordare pluri-

disciplinară și implicarea unui
număr impresionant de avocați

și consultanți din peste 40 de
țări. Experiența echipei noastre

si încrederea clienților noștri,
construite în timp, își spun

cuvântul atunci când asistăm la
succesul proiectelor în care

suntem implicați”, a declarat
Iulian Popescu, Partener în
cadrul Mușat & Asociații.

Pagini realizate de Mircea Fica

RTPR ALLEN & OVERY 
A OFERIT CONSULTANţă RAIFFEISEN BANk
ȘI WOOD LA CEL MAI MARE IPO PRIVAT
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La bani mărunţi

Pe tvr1, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 23,55
best of, sâmbătă, la ora 09,00

La Bani Mărunți este o emisiune prin care se dorește clarificarea
unor noțiuni de economie, de finanțe, de bănci, politica prețurilor
unor produse de bază, a medicamentelor și implicațiilor lor asupra
buzunarelor românilor. de asemenea, sunt abordate teme cu un
caracter de utilitate pentru telespectatori, cum ar fi alegerea unei
oferte de credit, cum să-ți securizezi economiile, elemente de
management al averii (case, mașini, terenuri, bunuri), securitatea
acestora, ponturi pentru investiții (bursă, titluri de stat, imobiliare, etc).

emisiunea este realizată cu sprijinul revistei Legal magazin 
Producător general: mugur istode

realizator: constantin rudniţchi
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care sunt beneficiile unei
afaceri controlate de o familie,
precum este prodplast?

Când lucrezi într-un astfel de
business, singura viziune este pe
termen lung. Nu gândim doar în
rapoarte lunare și trimestriale, nu
există o presiune pe rezultate
imediate, ci avem libertatea de a
ne canaliza atenția către
dezvoltarea de noi piețe, de noi
tehnologii.
Este cu siguranță un avantaj
faptul că avem o structură de
administrație stabilă și
posibilitatea de a ne concentra
spre a crește afacerea. Fac echipă
împreună cu fratele meu, Adrian,
pentru a coordona operațiunile
fabricilor Prodplast și cred că
unul dintre punctele noastre forte
este că deciziile se pot lua rapid
și că nu consumăm energie și

timp, așa cum se întâmpla în alte
organizații mai mari și mai
birocratice.

prodplast produce ambalaje
din polietilenă și granule pvc
(policlorură de vinil). care
sunt particularitățile acestui
segment de piață? 

Prodplast activează pe piața de
plastice tip “commodities”:
produse în care diferențierea se
face cu dificultate, de obicei
prețul fiind principalul criteriu ce
determină decizia de achiziție.
Acestea sunt în general produse
cu cerere foarte mare și valoare
adăugată redusă. Fiind vorba de
un sector extrem de competitiv,
ne propunem ca diferențierea să
fie făcută de calitatea serviciilor
tehnicienilor noștri și de
flexibilitatea cu care răspundem

nevoilor pieții. Prodplast este
unul dintre cei mai importanți
producători de granule PVC și de
ambalaje de polietilen\ din
România, cu vânzări de peste
13.000 de tone/an. 

în ce industrii se folosesc
produsele prodplast? care ar
fi segmentele de piață unde
doriți să ajungeți?

Industria plasticelor este una
dintre cele mai mari din Europa:
60.000 de companii angajează
direct mai mult de 1,5 milioane
de oameni iar polietilena și PVC-
ul sunt cele mai răspândite tipuri
folosite în piață. Majoritatea
celorlaltor industrii folosesc
produse din plastic în diverse
forme și materiale, iar unele
chiar depind în mod direct de
acestea. Acoperind acest spectru

Tocmai am finalizat
investiția într-un
utilaj ce va produce
materia primă
pentru imprimare
3d, o tehnologie
despre care mulți
spun că va deveni a
treia revoluție
industrială, ce va
înlocui părți din
producția clasică de
serie.
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larg, cele mai folosite
aplicații sunt ambalajele de
larg consum, în construcții,
agricultură sau industria
auto.
Ne dorim în primul să
“decomoditizăm” modelul de
business prin orientarea spre
produse cu valoare adăugată
ridicată. În acest sens,
tocmai am finalizat investiția
într-un utilaj ce va produce
materia primă pentru

imprimare 3D, o tehnologie
despre care mulți spun că va
deveni a treia revoluție
industrială, ce va înlocui
părți din producția clasică de
serie. Prodplast este prima
companie din România ce
investește în producția de
materii prime pentru
imprimarea 3D.
Industria plasticelor se
îndreaptă, și la noi, către
produse sustenabile,

prietenoase cu mediul,
reciclabile și din ce în ce mai
sigure pentru sănătatea
populației. Este impresionant
ce lucruri extraordinare se
pot face din optimizarea
rețetelor noastre de producție
în ceea ce privește siguranța
produselor. De exemplu,
există cabluri electrice care
blochează emisiile de gaze
toxice în timpul unui
incendiu, aceasta fiind cauza
principală a deceselor
cauzate de incendii. Acesta
este un alt segment de piață
pe care dorim să ne
specializăm în perioada
imediat următoare, în efortul
nostru de a crea produse cât
mai sigure pentru populație. 

ce strategie de dezvoltare
aveți ținând cont că tindeți
către o valoare adăugată
mai mare? 

Vom continua să producem
commodities dar investițiile
principale se vor concentra
pe noi polimeri, produse cu
valoare adăugată superioară.
Avem un program de
investiții în echipamente de
ultimă generație, în special
în zona de cercetare-
dezvoltare și de tehnologii
noi. Totodată, datorită
parteneriatului cu
Universitatea Politehnică
București am reușit să
recrutăm încă de pe băncile
facultății studenți foarte
buni, unii dintre ei lucrând în
compania noastră și
pregătindu-se în paralel
pentru doctorat. 
Un aspect foarte important în
compania noastră este
experiența bogată în
procesarea plasticelor pe
care o au inginerii ce

activează în Prodplast, firmă
înființată în 1957. Ne-am
confruntat cu foarte multe
situații de-a lungul timpului
iar acest know-how al
companiei este avantajul
nostru competitiv în piață.
Ne preocupă transferul
acestuia către noua generație
de ingineri chimiști ai
companiei.
Totodată, ne uităm cu interes
spre noi piețe precum cele
ale compound-urilor speciale
pentru cabluri electrice sau a
ambalajelor bio-degradabile.
mizând pe creșterea
consumului acestor produse
în următorii ani.
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investiți constant în cercetare
și dezvoltare. urmează să
asigurați materia primă pentru
imprimantele 3d, într-un
parteneriat integrat cu
societatea ecdl. ce ne puteți
spune despre acest proiect? 

ECDL România, una dintre cele
mai importante francize
educaționale din țară, este
partenerul nostru de o lungă
perioadă  de timp, iar în cursul
acestui an a lansat programul
educațional “Liceenii învață 3D
Printing”. Practic, datorită acestor
seminarii ținute în liceele din
București, elevii au putut să
învețe să construiască obiecte,
pornind de la partea digitală și

ajungând până la forma fizică
finală. Avem în plan ca în 2017
să deschidem la Prodplast, în
parteneriat cu ECDL, primul
laborator de producție pentru 3D
Printing unde vom organiza
demonstrații deschise publicului
larg. Cred că este important să
creăm o legătură cu școlile
tehnice din România și să
stimulăm interesul generației
tinere pentru producția industrială.

anul 2016 a fost unul foarte
bun pentru compania
dumneavoastră. ce așteptări
aveți pentru anul 2017? 

2016 a fost un an bun în primul
rând datorită eficientizărilor

costurilor interne și a schimbării
de cultură din companie.
Profitabilitatea operațională este
cu până la 400% mai mare decât
în perioada activității din Obor.
Va fi cel mai bun an din istoria
companiei în ceea ce privește
profitul operațional realizat. În
plus, am reușit să finalizăm
tranzacția prin care am
achiziționat un teren de 3,5
hectare alături de o suprafață de
9.000 metri pătrați de hale de
producție unde urmează să ne
mutăm.
În 2017 vom sărbători 60 de ani
de la înființarea companiei și ne
propunem ca obiectiv principal
finalizarea mutării în acest nou
spațiu.
Așteptările pentru 2017 sunt
legate și de succesul noilor
investiții ce urmează să fie
finalizate și prin accesul noilor
piețe pe care urmează să ne
extindem. 

de ce ați decis să vă mutați?
cum a decurs procesul de
achiziționare a spațiului și cu
ce avocați ați colaborat?

Având în vedere că am reușit să
stabilizăm poziția noastră  în
piață și rezultatele noastre
financiare s-au îmbunătățit
considerabil, a devenit evident că
trebuie să desfășurăm producția
într-un spațiu deținut de
compania noastră. Suntem foarte
mulțumiți de locația aleasă, o
fabrica ce ne permite să ne
extindem cu noile noastre
proiecte.
Procesul a durat în jur de 4 luni
datorită negocierilor dintre părți
dar și a complexității procesului
de Due Dilligence (am
achiziționat terenuri, hale și
echipamente). 
Am colaborat foarte bine cu
cabinetul de avocatură al Oanei

Industria plasticelor
se îndreaptă, și la
noi, către produse
sustenabile,
prietenoase cu
mediul, reciclabile și
din ce în ce mai
sigure pentru
sănătatea
populației.
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Albota, unde am găsit o
echipă de profesioniști foarte
eficientă.

urmăriți creșterea
capacității de producție și
noi recrutări. unde găsiți
forța de muncă necesară?

Căutăm constant să angajăm
specialiști și în zona de
producție și în alte
departamente, însă acest
lucru a devenit din ce în ce
mai dificil, oferta de pe piața

de muncă fiind foarte redusă.
Acest aspect ne-a împins
spre a investi în tehnologie și
în a automatiza procesele
noastre de producție pe cât
posibil.
Recrutăm personal calificat
prin colaborările curente cu
instituții educaționale
precum școlile profesionale
sau universitățile tehnice,
precum Politehnica
București.

în anul 2012 a avut loc o

primă relocare a
companiei prodplast din
zona obor a capitalei,
teren pe care anul acesta
s-a finalizat construcția
mall-ului veranda. care au
fost cauzele pentru care s-
a decis atunci mutarea
fabricii? 

Într-adevăr, Veranda este
construită pe locul ocupat
anterior de fabrica de mase
plastice Prodplast, un
exemplu de bune practici
reprezentat de relocarea unei
foste uzine din București. 
Veranda este un produs
complementar pentru Obor,
o zonă cu o puternică tradiție
comercială, un centru
comercial de proximitate ce
a adus un plus de valoare
locuitorilor din acea zona:
15.000 metri pătrați de spații
verzi, restaurante, spații de
joacă, patinoar dar și peste
100 de magazine. Consider
că este total impropriu ca o
fabrică unde sunt procesate
petrochimicale să
funcționeze în centrul unui
oraș, cu atât mai mult într-o
zonă dens populat\, așa cum
este Oborul.
Prodplast funcționează astăzi
în parcul Faur, urmând să ne
mutăm în Buftea, într-un
spațiu propice pentru o astfel
de activitate. Având în
vedere volumele mari de
producție și vânzări
(aproximativ 2.000 tone
rulate) considerăm că traficul
industrial ce sufoca inițial
strada  ziduri Moși a
fost semnificativ îmbunătățit
prin relocarea companiei
noastre.  
O bună parte din angajații
fostei uzine Prodplast
continuă și astăzi alături de

companie iar Prodplast
este unul dintre cei
mai activi angajatori din
industria maselor plastice.  

cum procedați pentru a vă
reduce riscul piețelor în
care activați? cum vedeți
evoluția relației cu
furnizorii și clienții finali,
într-un context economic
și politic tot mai agitat?

Acesta este într-adevăr un
subiect care ne preocupă în
mod deosebit. Lucrăm într-o
industrie „capital-intensive”
cu termene de plată foarte
mari și unde trebuie să
finanțăm un capital de lucru
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pe măsură. Având în vedere că
blocajele în investițiile în
infrastructură în România se
întâmplă des, riscul de insolvență
în piață este unul pe care nu îl
putem ignora. Am reușit să ne
protejăm până acum prin
folosirea diverselor produse de
asigurare, precum soluțiile de
asigurare de credit comercial sau
garanțiile de bună plată. 

ce așteptări aveți de la noul
guvern?

În primul rând așteptăm investiții
publice consistente în zona de
infrastructură, practic principala
noastră piață pentru produsele
„commodities”.

Guvernul ar trebui să fie activ
implicat în a susține investițiile în
inovare, cercetare-dezvoltare
pentru că doar în felul acesta
putem deveni o economie
competitivă, cu salarii și nivel de
trai pe măsură. Ne dorim să fim
competitivi și prin performanța și
unicitatea produselor noastre și
nu doar prin avantajele oferite de
costurile (încă) reduse ale forței
de muncă din România.
Totodată ne așteptăm să primim
informații despre noua directivă
europeană CPR (Regulamentul
European al Produselor in
Construcții) ce ar urma să
afecteze consumul produselor
folosite în construcții pe piața
românească, directivă ce a fost

lansată de Uniunea Europeană în
acest an și care va deveni
obligatorie la 1 iulie 2017.
Aceasta presupune un nou set de
reguli în ceea ce privește
clasificarea produselor ce se pot
folosi în orice fel de construcții
private și publice pe teritoriul
UE. Sperăm ca lucrurile să fie
clarificate de urgență de către
instituțiile abilitate din România.

ce sfaturi aveți pentru tinerii
antreprenori români? ce
greșeli ar trebui să evite?

Cred că cel mai important aspect
într-o organizație este să reușești
să îți menții echipa motivată. Am
învățat pe pielea mea cât de
important este să existe claritate
și cât de mult depinde motivația
celor din firmă de acest lucru.
Totodată, consider că este
esențial să promovezi autonomia
în companie și să investești
constant în dezvoltarea
profesională a personalului.   
Am avut ocazia să finalizez un
program de MBA în care
subiectele discutate în timpul
cursurilor se asemănau izbitor de
mult cu problemele reale pe care
le întâmpinăm la Prodplast.
Practic fiecare studiu de caz din
acest curs a fost analizat în
detaliu de o echipă de
profesioniști din diverse domenii.
Acest antrenament m-a ajutat să
formez un mod de lucru eficient
în companie, cu care putem
rezolva problemele noastre
curente mai ușor. Oricât de dificil
pare să te dezlipești de
activitățile cotidiene cu impact
imediat asupra companiei,
consider că este foarte important
să continui să înveți și să intri în
contact cu alți lideri pentru a putea
avea acces la alte perspective.

Mircea Fica

Avem un program de
investiții în
echipamente de
ultimă generație, în
special în zona de
cercetare-dezvoltare
și de tehnologii noi.
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ce este Frc (Fondul român de
contragarantare)?

Guvernul României recunoaște
că sectorul IMM este un
domeniu de interes strategic
pentru țara noastră, iar accesul
la finanțare este una din
pârghiile majore în dezvoltarea
și consolidarea acestuia.
Politicile publice consideră că
prin susținerea finanț\rii IMM
se susține dezvoltarea
economică și crearea de noi
locuri de muncă. Crearea
mecanismului de garantare-
contragarantare în anul 2009 a
fost o măsură  benefică IMM-
urilor în perioada dificilă de
criză economică. În acest
context și din această
perspectivă, a fost înființat
FRC, în temeiul OUG nr.
23/2009, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 312/2009, ca o
instituție financiară specializată,
organizată ca societate
comercială pe acțiuni, în care
statul român deține 68% din
acțiuni (acum prin Ministerul
Finanțelor Publice, inițial prin
Ministerul Economiei) și FPP -
Fundația Post-Privatizare care
deține 32% din acțiuni.
Capitalul este de aproximativ
100 milioane de euro.
Avem ca obiect unic de
activi tate contragarantarea,
acordată garanțiilor emise de
fondurile de garantare la
creditele bancare solicitate
EXCLUSIV de IMM-uri.
Acoperim până la 80% din
garanțiile fondurilor . Avem
ca parteneri instituționali
fondurile de garantare, nu
lucrăm direct cu IMM-urile. 
În perioada crizei, principa lele
beneficii ale mecanismului au
fost reducerea costului
garantării, implicit a costului
finanțării acestora și creșterea

gradului de finan]are. Am
reușit astfel să susținem peste
15.000 de IMM-uri,
contribuind la menținerea /
susținerea a peste 90.000
locuri de muncă. Am acordat
contragaranții de peste 3
miliarde lei și am contribuit
direct la reducerea costului
garantării.

care este situația Frc în acest
moment?  

Un aspect important pentru
beneficiari este fluența
procesului de acordare a
garanției și contragaranției la
finanțarea solicitată, în care s-a
redus la minim birocrația. 
În octombrie 2016 Fondul
Național de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile
Mici și Mijlocii (FNGCIMM) și
Fondul Român de Contragantare
(FRC) au relansat proiectul
comun de sprijinire a IMM-
urilor. Măsura este posibilă în
urma semnării Actului Adițional
la Convenția de contragarantare,
document care a permis deja
acordarea de garanții
contragarantate la creditele
bancare pentru întreprinderile
mici și mijlocii. Putem spune că
asistăm, de zilele acestea, și la
reluarea/reoperaționalizarea
mecanismului. 
De la înființare și până în
prezent, acordarea
contragaranțiilor de către FRC

se efectuează pe baza schemelor
de ajutor de minimis, elaborate
în temeiul legislației europene.
FRC a optat pentru acordarea
contragaranțiilor în conformitate
cu aceste reglementări pornind
de la avantajele pe care le
prezintă regulamentele
comunitare privind ajutorul de
minimis, considerat de normele
europene ca fiind cel mai puțin
distorsionant pentru
concurență și, ca atare,
furnizabil în condiții
simplificate și flexibile față de
alte forme de ajutor. De altfel,
acest tip de ajutor este reflectat
și de utilizarea lui pe scară largă
de către fondurile de garantare
și contragarantare din Uniunea
Europeană.
Daca cererea de contragaranții a
avut o incidență semnificativă
în perioada post-criză, fiind un
instrument anticiclic intens
utilizat pentru atenuarea
șocurilor economice asupra
activității sectorului IMM, nu
putem spune același lucru în
perioada de când se
înregistrează creștere
economică. Astfel, acest
instrument/mecanism nu a mai
avut acceași cerere.  
Aspectul privind
sustenabilitatea FRC este un
element-cheie pentru echipa
Directoratului, care analizează
constant situația pieței, nevoile
IMM-urilor și antreprenoriatului
nostru, participă la discuții și

directoratul Frc 
vizeazĂ 
diversificarea activitĂŢii
Interviu cu CArMeN rAdu, Președinte directorat, Fondul român de Contragarantare

Fondul român 
de Contragarantare
s.A. (FrC) 
este o instituție
financiară specializată,
având corespondenţă
în practici recunoscute
la nivel european.
Activitatea sa este
exclusiv orientată spre
susţinerea sectorului
întreprinderilor mici şi
mijlocii din românia.
FrC contragarantează
garanţiile acordate de
către fondurile de
garantare (FNGCIMM,
FrGCIP, FLG Craiova,
FLG sf.Gheorghe, FLG
Focsani, FGCr) care
susţin creditele şi alte
instrumente de
finanţare obţinute de
întreprinzătorii privaţi
de la instituţiile
financiar-bancare. 
Acestea sunt accesate
de antreprenori pentru
înfiinţarea de firme noi
sau dezvoltarea celor
existente prin
investiţii, capital de
lucru şi pentru
finanţarea/cofinanţare
a de proiecte din
fondurile europene,
etc. Contragaranția FrC
este de maxim 80% din
garanția acordată de
instituțiile de
garantare partenere. 



dezbateri publice, este
implicată activ în dialogul
breslei la nivel european
(AECM) și are o viziune de
recalibrare instituțională
comunicată acționarilor,
altor stakeholderi
instituționali și partenerilor
săi și care ține cont de
toate aceste aspecte. 

ce puteți să ne spuneți
despre proiectul de
diversificare a activității
propus de conducerea
executivă pentru a
răspunde cerințelor 
iMM-urilor și
antreprenoriatului din
românia?

Aspectul privind
sustenabilitatea FRC este un
element-cheie pentru echipa
Directoratului, care
analizează constant situația
pieței, nevoile IMM și
antreprenoriatului nostru,
participă la discuții și
dezbateri publice, este
implicată activ în dialogul
breslei la nivel european
(AECM) și are o viziune de
recalibrare instituțională
comunicată acționarilor,
altor stakeholderi
instituționali și partenerilor
săi și care ține cont de toate
aceste aspecte.  
În contextul acesta, precum
și provocărilor/cerințelor
actuale ale pieței,
considerăm necesare și
oportune o serie de ajustări
ale statutului legal al FRC,
care să răspundă unor nevoi
stringente din economie, să
consolideze instituția și să
crească eficiența
instrumentelor sale
financiare în beneficiul
antreprenorilor români.  
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Este posibilă realocarea
resurselor disponibile
(capital, resurse umane,
know-how) spre susținerea
acelor categorii cu nevoi de
finanțare reale și nesusținute
de piața financiar-bancară,
cu potențial real de
dezvoltare:
microîntreprinderi, start-up-
uri, persoane fizice
autorizate, întreprinderi
familiale, întreprinderi
individuale, precum și
întreprinderi sociale.
Accesul acestora la finan ța re
este esențial pentru atingerea
potențialului de competitivi -
tate și de creștere al IMM.  
Ne putem adresa unor largi
segmente de business,
având  o fereastră de
oportunitate –în finanțări cu
fonduri UE cu co-finanțare
pentru IMM-uri și în
produse financiare pentru
susținerea antreprenorilor. 
Trebuie să amintim că
numai 16% din IMM-uri
sunt finanțate de bănci
/IFN-uri, aproximativ
371.000 de IMM-uri active
fiind NECREDITATE.
Valoarea finanțărilor
acordate IMM-urilor de
IFN-uri a scăzut cu 37% în
perioada 2010 – 2015. 
62% din IMM-uri nu au
aplicat pentru credite, iar
dintre cele care au aplicat,
79% nu au obținut suma
solicitată/necesară.

FRC are o serie de
propuneri privind
diversificarea activității.
Amintim următoarele:
microfinanțarea din
surse proprii și din surse
alocate de stat în
administrare pentru
finanțarea unei scheme în

condiții avantajoase
pentru beneficiarii vizați; 
garanţii emise în nume
și cont stat; în acest sens,
FRC va încasa comisioane
de administrare care vor
constitui surse de venit, ce

vor reîntregi încasările
instituției;
acordarea de consul tanţă
pentru companiile fără
expertiză financiară în
faza critică a activității
lor şi care vor beneficia

de microfinanțări;
continuarea
administrării portofoliului
de contragaranții în sold la
această dată, în valoare de
aproximativ 255 milioane
de lei;
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alte activități
complementare și necesare
susținerii sectorului IMM.

aceasta este situația la noi, în
românia. ce face europa în
acest domeniu? 

În Europa sunt instituții
similare FRC, private, publice și
mixte, iar societatea noastră este
membră  din 2009 la AECM –
Asociația Europeană a
Instituțiilor de garantare și
contragarantare.
Organizația reunește 42 de
membri din 21 de țări ale UE,
dar si din Bosnia Herțegovina,
Serbia, Rusia și Turcia și
constituie un important partener
de dialog al instituțiilor UE,  o
platformă de schimb de bune
practici și un for profesional în
care se abordează tendințele
pieței, nevoile clienților și se
creează grupuri de lucru pentru
a găsi soluții la provocările
actuale cu care se confruntă
societățile membre.

Din 2016, FRC deține poziția
de membru în Boardul AECM
care ne permite o implicare
activă și o prezență continuă la
dezbaterile profesionale și
acțiunile de lobby aflate pe
calendarul întâlnirilor formale
sau informale ale acesteia:
adecvarea/reforma
instituțională și urmărirea
evoluției pieței financiare;
inovarea în zona produselor și
serviciilor de garantare si
contragarantare; susținerea mai
consistentă a capitalului
autohton; crearea premiselor
pentru o implicare mai largă în
susținerea combinarii
finanțarilor europene cu cele
naționale, în contextul
provocarilor pe care le are – în
continuare – piața financiar-

bancară europeană și la nivelul
fiecarei țări membre.

Avem o serie de exemple de
instituții similare şi surse de
bune practici pentru FRC:
SPGM - Portugalia -
acționează ca societate
holding a sistemului de
garantare/contragarantare din
Portugalia, stimulând crearea
şi dezvoltarea Societăților de
Garantare Mutuală, oferind o
gamă de servicii
(contabilitate, juridice şi de
recuperare debite, IT şi
comunicare, promovare şi
marketing instituţional)
tuturor entităților din cadrul
sistemului şi gestionând
Fondul de Contragarantare
Mutuală (FCGM) finanţat din
fonduri publice. 
Polonia are așa numita
Inițiativă MIkRO care
reprezintă un fond de
creditare și garantare, ca parte
a politicii de micro-finanțare
pentru categoriile excluse de
la ofertele clasice de servicii
financiar-bancare:
http://www.eif.org/
what_we_do/where/pl
Statul Sloven a constituit un
Fond financiar public (The

Slovene Entreprise Fund) cu
scopul de a acorda sprijin
financiar și facilități sectorului
antreprenorial, constând în:
credite cu dobânzi
subvenționate, împrumuturi
directe sub formă de micro-
credite, stimulente speciale
pentru start-up-uri în special
în mediile non-urbane, unde
gradul de acces la finanțare
este redus. 
CERSA – Spania este o
companie publică specializată,
care acordă contragaranții
(între 30 și 75%), rata de
contragarantare variind în

funcție de prioritățile
guvernamentale și de
destinația finanțării. Instituția
a semnat un acord de
contragarantare cu Fondul
European de Investiții în
cadrul CIP, fondurile
disponibile fiind folosite
pentru a contragaranta
Societățile Mutuale de
Garantare spaniole reunite în
cadrul CESGAR
(Confederația Societăților
Mutuale de Garantare
spaniole).
SOCAMUT din cadrul
grupului SOWALFIN - Belgia
- are drept scop facilitarea
accesului la finanțare a
microîntreprinderilor,
meșteșugarilor, comercianților
și a profesiilor liberale.
Capitalul SOCAMUT provine
în proporție de 40% din
Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR)
și în proporție de 60% de la
bugetul Regiunii Valone.
SOCAMUT acordă
contragaranții pentru
Societățile de Garantare
Mutuală din Regiunea Valonă.
Assoconfidi – Italia –
asociația umbrelă a Confidi-
urilor italiene (Consorții de
garantare), este singura
instituție membră AECM care
dezvoltă scheme naționale de
contragarantare private. Una
din scheme a fost creată în
1999 de către Federația
Confidi-urilor pentru sectorul
italian de retail –
Federascomfidi – și o a doua
schemă a fost creată în anul
2000 de către Confesercenti
(Confederația italiană a
meseriilor și IMM-urilor
active în sectorul comerțului,
turismului și al serviciilor). 

Mircea Fica

FrC a optat pentru
acordarea
contragaranțiilor în
conformitate cu
aceste reglementări
pornind de la
avantajele pe care le
prezintă
regulamentele
comunitare privind
ajutorul de minimis,
considerat de
normele europene ca
fiind cel mai puțin
distorsionant pentru
concurență și, ca
atare, furnizabil în
condiții simplificate
și flexibile față de
alte forme de ajutor.

din 2016, FrC 
deține poziția de
membru în boardul
AeCM care ne
permite o implicare
activă și o prezență
continuă la
dezbaterile
profesionale.
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~n ultimii doi-trei ani
asistăm la o creștere
semnificativă a

numărului de executări silite
pornite de către societățile
de recuperări creanțe
împotriva unor debitori din
contracte de credit bancar;
parte dintre aceste proceduri
de executare au generat o
serie de litigii între debitori
și cesionarii acestor
contracte de credit.

Așa cum este deja de
notorietate, întregi
„pachete” de credite
neperformante au fost
cesionate de către creditorii
bancari către anumite
societăți de recuperări
creanțe; așa cum reiese în
prezent, în discuție sunt
inclusiv credite contractate
în perioada 2005-2007,
cesionate în perioada
imediat următoare (2008-
2009) pentru sume
reprezentând doar câteva
procente din valoarea
nominală a datoriei ce
apărea în evidențele băncii.
Trecând peste
considerentele de ordin
financiar și de strategie a

entităților implicate în
aceste tranzacții și care le
privesc în exclusivitate, este
interesant de remarcat faptul
că procedurile de executare
silită au fost demarate după
5-6 ani de la preluarea
acestor credite, interval în
care societățile de recuperări
creanțe s-au limitat cel mult
la expedierea unor notificări
către debitori, existând
numeroase situații în care
nici măcar acest demers nu
a fost efectuat.
Și atunci, se pune
întrebarea, care este
justificarea acestei atitudini,
care a fost resortul (din nou,
excluzând din discuție
considerentele de ordin
economic) care a determinat
ca aceste societăți să pună
în executare debite născute
chiar și cu 10 ani în urmă?
Considerăm că una dintre
potențialele explicații se
regăsește în reglementarea
diferită a instituției
prescripției dreptului de a
obține executarea silită în
vechea, respectiv noua
legislație civilă.
Astfel, potrivit art. 18 din
Decretul nr.167/1958

instanța de judecată era
obligată ca, din oficiu, să
cerceteze dacă dreptul la
acțiune sau la executarea
silită este prescris; pe de
altă parte, art.2512 din noul
Cod civil arată că
prescripția poate fi invocată
doar de către cel în folosul
căruia curge, neputând fi
aplicată din oficiu de către
organul de jurisdicție
competent.
Sigur, aplicarea în timp a
dispozițiilor legale a dat
naștere unor numeroase
discuții doctrinare și a
primit soluții radical diferite
din partea instanțelor de
judecată – și ne referim la
situația prescripțiilor
începute anterior intrării în
vigoare a noului Cod civil,
unde se punea problema
care dintre reglementări se
aplică, interesând în special
dacă prescripția poate sau
nu fi invocată din oficiu de
către instanța de judecată.
Opiniile divergente ale
instanţelor au avut ca punct
de pornire interpretarea şi
aplicarea normelor cu
caracter tranzitoriu ale Legii
nr. 71/2011 pentru punerea

în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul
civil, precum şi a celor
proprii Codului civil însuşi,
în partea lor privitoare la
regimul juridic al
prescripţiilor începute şi
împlinite ori al acelora
neîmplinite la data intrării în
vigoare a Codului civil, 1
octombrie 2011. Aceste
interpretări diferite au dus la
necesitatea declarării unui
recurs în interesul legii
privind interpretarea şi
aplicarea dispoziţiilor art.
5,art. 201 şi art. 223 din
Legea nr. 71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul
civil şi ale art. 6 alin. (4),
art. 2.512 şi art. 2.513 din
Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, admis prin
Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție nr.1/2014,
în sensul că prescripţiile
extinctive începute anterior
datei de 1 octombrie 2011,
împlinite ori neîmplinite la
aceeaşi dată, rămân supuse
dispoziţiilor art. 18 din
Decretul nr. 167/1958
privitor la prescripţia
extinctivă, republicat, astfel

societățile 
de recuperări creanțe 
și executările silite
Articol de COsMIN VIdICAN, Avocat Partener, Vidican, Morgovan și Asociații
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încât atât instanţele de
judecată, din oficiu, cât şi
părţile interesate pot invoca
excepţia prescripţiei
extinctive, indiferent de
stadiul procesual, chiar în
litigii începute după 1
octombrie 2011.
Cel puțin până la data
pronunțării acestei decizii
de către ÎCCJ societățile de
recuperări creanțe aveau
deschisă o nesperată
„portiță” prin care, profitând
de faptul că debitorul-
consumator de cele mai
multe ori nu apelează la
consultanță juridică, pot
obține executarea silită și
recuperarea întregii valori a
datoriei restante; Având în
vedere faptul că, contractul
de credit este titlu
executoriu, nemaifiind astfel
necesară acționarea în
judecată a debitorului s-au
demarat aceste proceduri de
executare silită. 
Se cuvine a fi făcută o
scurtă paranteză - au existat
instanțe de judecată care au
apreciat faptul că prin
cesiunea intervenită între
creditorul bancar și
recuperatorii de creațe,
contractul de credit și-a
pierdut acest atribut, de a
constitui prin sine însuși
titlu executoriu, astfel că
cesionarul ar trebui să
promoveze o acțiune în
pretenții împotriva
debitorului.

Promovarea unei
conteStaţii La executare,
în termen de 15 ziLe

Trecând peste aceste
aspecte, văzându-se supus
unei proceduri de executare
silită, debitorul are deschisă

o singură posibilitate reală
în a contesta existența
debitului sau întinderea
acestuia, respectiv
promovarea unei contestații
la executare, fiind însă
presat de termenul relativ
scurt, de doar 15 zile, în
care o poate face. În măsura
în care, în acest termen nu
apelează la un avocat și nu
promovează acțiunea
debitorul are toate șansele
de a fi executat pentru suma
pretinsă de către firma de
recuperări creanțe, la care
se adaugă, evident,
cheltuielile de executare;
iată, așadar, că debitorul
este pus în situația de a
acționa extrem de rapid
pentru protejarea intereselor
sale.
În măsura în care reușește
să formuleze în termen
contestația la executare și
să invoce prescripția
dreptului de a obține
executarea silită, în practică
se pune problema datei de
la care curge cursul
prescripției și eventualele
cazuri de întrerupere sau
suspendare a cursului
acesteia.
Fiind în prezența unor
prestații succesive
(achitarea unor rate lunare),
începutul curgerii
termenului de prescripție nu
comportă discuții deosebite,
instanțele raportându-se în
general la data scadenței
ultimei rate neachitate; se
pune însă problema unor
eventuale întreruperi ale
cursului termenul de
prescripție prin plăți
efectuate de către debitor.
În aceste situații în general
li se pune în vedere
societăților de recuperări

creanțe să depună dovada
unor eventuale plăți făcute
de către debitor și aici
apreciem că este o soluție
discutabilă practica
anumitor instanțe de a lua
în considerare niște simple
borderouri sau situații
emițând ori de la banca
cedentă ori de la cesionar
privitoare la anumite plăți,
și asta fără a se depune și o
copie a chitanței aferente.
Aceste înscrisuri interne pot
fi întocmite pro causa,
emană în exclusivitate de la
o parte interesată în cauză
și nu oferă nici măcar
certitudinea că, și dacă ar fi
reală o plată, ar fi aferentă
creditului în discuție sau are
un cu totul alt izvor. În
măsura în care se invocă
întreruperea cursului
prescripției prin efectuarea
unor plăți apreciem că
singura dovadă concludentă
este copia unei chitanțe.

cereriLe de executare
SiLită Sunt făcute fără a
avea indicat un mod de
caLcuL aL debituLui

Un alt aspect de remarcat
este faptul că cererile de
executare silită sunt făcute
fără a avea indicat un mod
de calcul al debitului, cu
atât mai mult cu cât
cuantumul penalităților de
întârziere este de multe ori
unul semnificativ; pur și
simplu executorii
judecătorești trec la
executarea sumei solicitate
de către creditor.
În ciuda faptului că de
multe ori debitorii, în cadrul
contestațiilor la executare,
solicită a se depune un atare

mod de calcul al debitului,
instanțele de judecată nu
solicită lămuriri asupra
acestui aspect, ceea ce face
ca certitudinea debitului,
sub aspectul întinderii sale
să fie serios pusă sub
semnul întrebării. Să ne
imaginăm doar situația unei
acțiuni în pretenții tipice, în
care reclamantul solicită
plata unei sume de bani
compuse dintr-un debit
restant și niște penalități –
este evident că în toate
situațiile instanța de
judecată va solicita cel
puțin depunerea unui mod
de calcul detaliat.
O altă dificultate a
debitorului poate fi
constituită de pornirea
executării silite împotriva
sa de către o societate de
recuperări creanțe din altă
țară. Până la eventuala
admitere a contestației la
executare sau chiar a unei
suspendări a executării
silite, acesta va suferi acte
de executare; punându-se
problema unei întoarceri a
executării silite debitorul se
va afla într-o situație
deosebit de dificilă dacă  va
fi nevoit să demareze la
rândul lui o executare silită
pentru recuperarea sumelor
executate, întoarcerea
executării fiind în acest caz
o situație iluzorie.
Concluzionând, observăm
că un demers juridic ce în
general nu ar trebui să
ridice probleme deosebite,
respectiv punerea în
executare a unui debit ce
provine dintr-un contract de
credit, în practică a generat
numeroase discuții și litigii
cu soluții dintre cele mai
diverse. 
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Doresc să menționez
faptul că nu sunt
jurist și nici avocat,

dar prin activitatea mea de
lobbyist și consultant pentru
industria financiar-bancară
mă intersectez foarte mult cu
procesul legislativ. Am ales
astfel ca subiect al articolului
meu o temă foarte mult
dezbătută în mediul politic
românesc – lobbyul!

Definiția general acceptată a
lobby-ului face referire
directă la faptul că este un
“instrument de influențare
legitimă a deciziilor politice,
prin activități de comunicare
profesionist realizate, care
implică expertiză legislativă,
tehnici discursive și abilități
strategice”. Pornind de la
această definiție generală aș
dori să argumentez faptul că
folosirea termenului de
influențare “legitimă” este
mai puțin acceptată în țările
din Uniunea Europeană, dar
general acceptată în SUA. 

Prin urmare, activitatea de
lobby care se practică în
Europa fie este una legitimă
– și atunci este practicată cu
titlu de “export de lobby-iști
autorizați în SUA” sau în
cele câteva state europene
care recunosc lobbyul, fie
una cosmetizată sub
titulatura de “relații publice”.
Sub această formă
cosmetizată funcționează în
capitala Uniunii Europene
peste 15.000 de firme de
avocați, consultanți, experți
în relații publice care de jure
nu sunt recunoscute ca firme
de lobby, dar care de facto
practică lobby-ul în
contextul definiției generale
menționate mai sus și sunt

înregistrate în Registrul
Transparenței Uniunii
Europene.

Inițiativa Registrului
Transparenței a fost lansată la
nivel european în 2006, fiind
urmată apoi în 2011 de
unificarea Registrului
Comisiei Europene cu cel al
Parlamentului European sub
unul unic. 

Firma Diplomat Consult pe
care am fondat-o în 2004
activează în România în
calitate de consultant și

lobbyist pentru domeniul
financiar de 12 ani și este
înregistrată în Registrul
Transparenței Uniunii
Europene din 2012. 

Unitatea în diversitate care
caracterizează spiritul
Uniunii Europene se
regăsește și în cazul
reglementării legislative a
lobby-ului la nivelul statelor
membre. Chiar dacă unii
specialiști încearcă să
motiveze diferențele în
abordarea reglementativă a
acestei activități prin curente

de gândire de tip empiric
pragmatic  anglo – saxon
versus raționalismul francez,
lobby-ul rămâne un
instrument recunoscut de
facto dar nu de jure printre
rândurile Tratatului de la
Lisabona. 

Voi încerca însă să trec
dincolo de definiția general
acceptată a acțiunii de lobby
prin a spune că, așa cum
soldatul în Legiune este un
mercenar, tot așa și lobby-
istul este un diplomat cu titlu
de mercenar. Pornind de la

despre lobby 
și calitatea 
procesului legislativ
Articol de AdrIANA AhCIArLIu, Fondator și Administrator dIPLOMAT CONsuLT Part of Invigors eMeA
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accepțiunea acestei
comparații putem înțelege de
ce spațiul anglo saxon și cel
american acceptă
reglementarea și
recunoașterea de jure a
lobby-ului în timp ce cel
european, concentrat pe
interesul general primordial și
nu pe cel particular, nu o
acceptă. Prin urmare lobby-
stul nu este un individ care
face acte de caritate! În
funcție de mandatul și de
morala sa, rezultatele muncii
sale pot induce colateral și
acte de caritate. 

De ce consider că lobby-ul
este un instrument important
în matematica procesului
decisional, atât la nivelul
instituțiilor europene cât și la
nivelul statelor membre ale
Uniunii? Tratatul de la
Lisabona prin reforma pe
care o induce rolului
cetățeanului european,
cetățeniei europene, induce
de facto rolul acestuia de
jucător activ în procesul
decizional , fie individual fie
organizat sub diverse forme
asociative. (art.10 al TUE).
Orice cetățean european,
orice persoană juridical,  are
dreptul să înainteze petiție în
atenția Parlamentului
European, are acces facil la
documentele și procesul
decizional al instituțiilor
europene și are dreptul de a
primi răspuns la sugestiile și
sesizările pe care le face
oficial. (Carta Drepturilor

Fundamentale a Uniunii

Europene, articolele 41 – 44). 

Probabil că se ivește
întrebarea – unde e rolul
activității de lobby și a lobby-
istului în toată această

siguranță a cadrului
instituțional pe care Tratatul o
instituie pentru ca cetățeanul
european să fie cu adevărat
beneficiarul unei democrații
veritabile?! Răspunsul este
unul simplu: lobby-istul este
o completare necesară a
instituțiilor statului sau
Uniunii, este sinapsa dintre
cetățean, ONG, S.A., S.R.L.
și instituția statului, este
tamponul care generează
negocierea, comunicarea și
decizia prin faptul că are, și
trebuie să aibă, abilitatea
profesională de a genera toate
informațiile necesare deciziei
într-un format simplu,
accesibil, tradus și formatat
pe înțelesul tuturor părților
implicate. Lobby-istul nu este
doar un comunicator. El
trebuie să aibă atât abilitățile
unui comunicator cât și ale
unui negociator dar, în plus,
trebuie să fie un bun
cunoscător al problematicii
pe care o reprezintă.  

Pornind de la convingerea că
activitatea de lobby, prin
faptul că accede cele mai
înalte nivele ale procesului
decizional, poate induce
efecte dorite dar și nedorite,
este important să amintim
aici și profilul moral al
lobbyistului. Voltaire spunea
într-un citat celebru: “Cei

care te pot convinge să crezi

în absurdități au știința să te

convingă să comiți

atrocități”! Cred că pornind
de la acest citat putem descrie
aspectul moral al activității de
lobby. Lobbyistul este un
prestator de servicii care
vinde serviciile sale la o
calitate superioară prin faptul
că ele trebuie să fie un
conglomerat al comunicării,

medierii, negocierii și
consultanței de business și
juridice. Prin urmare,
lobbyistul este cel care
acceptă sau nu un mandat în
baza unor prevederi
contractuale. Aici trebuie să
intervină rolul moralității
lobbyistului.

La nivelul instituțiilor
europene, atunci când se
vorbește despre lobby se
amintește rolul important al
integrității morale și publice.
Cu aceeași conexiune logică
se definește în contextul
inițiativelor de reglementare a
lobbyului și conflictul de
interes ca fiind un set de
circumstanțe care induc un
risc profesional în procesul
decizional sau în acțiunile
efective spre influențarea
deciziei instituționale pentru
servirea intereselor de grup
/personale. Este observat
faptul că 6 din 13 Comisari
europeni s-au mutat din zona
publică spre firme de lobby
în anii 2009 și 2010 -
fenomenul “revolving door”!
Ca urmare a acestui fenomen
codurile de conduită ale
Comisarilor au inclus ulterior
procedee de screening a
conflictului de interes precum
și metode de interzicere a
angajării acestora în firme de
lobby pentru perioade bine
definite după terminarea
mandatului de Comisar.  

Impactul economic al
activității de lobby este greu
de estimat la nivel european.
Din experiența noastră putem
spune că doar într-un dosar
de lobby prin care am reușit
modificarea prin procedura
de infringement a
tratamentului TVA prin

armonizare cu Directiva TVA
impactul estimat asupra
bugetului public poate fi de
minim 1% din întregul TVA
colectat anual – și ne referim
doar la un articol din Codul
fiscal! 
Este evident faptul că lobbyul
este mult mai activ la nivel
european și în România, el
devenind necesar ca urmare a
rezultatului mai puțin
satisfăcător al armonizării
legislative în unele domenii.
Însă costul cel mai mare este
cel indus de corupția la nivel
înalt! Astfel, raportul
anticorupție al UE din 2014
menționează un cost al
corupției în economia UE,
prin acțiuni de lobby ilegal,
evaluat la 120 miliarde de
euro anual. 
Creșterea transparenței
decizionale și reglementarea
activității de lobby pot fi un
instrument în combaterea
acestei corupții. Și mă refer
aici la transparența
informației între statele
membre. Comisia Europeană
estimează astfel că
transparența totală a
informației între toate statele
membre poate reduce
costurile administrative cu
circa 15% - 20%! Referindu-
mă însă la interesul local,
național afirm cu toată
convingerea că o lege a
lobbyului, cu norme clare de
aplicare și cu sancțiuni
concrete în cazul
nerespectării poate rezolva
problema calității procesului
legislativ și poate reduce
corupția la nivel înalt! 



Fiind animați de dorința de a contribui la realizarea unui mediu
în care avocații (și avocatura în general) să beneficieze de toate
mijloacele și tehnologiile care pot eficientiza și îmbunătăți
procesul de lucru din acest domeniu, am dezvoltat sistemul
isoLEX. Astfel, suplimentar modernizării procesului de lucru,
acesta aduce o creștere a performanței tuturor departamentelor,
deoarece organizarea eficientă a muncii interne presupune

implementarea și execuția unor metode, procedee și procese de
lucru optimizate.

Departamentul de Litigii, reprezintă modulul prin intermediul
căruia isoLEX gestionează centralizat, integrat și coordonat
elemente precum dosare, contracte sau termene, administrând
în același timp și relația cu clienții și instanțele de judecată.

Coroborând funcționalitățile și conceptele implementate în decursul a mai bine de 4 ani, acest sistem de lucru asigură o eficiență
cu până la 25% în aspectele administrative, cât și securitate pentru datele prelucrate de întreaga echipă, fiind un instrument

compatibil cu ISO 9001:2008.

isoLex vine în ajutorul avocaților prin crearea mai multor categorii de

dosare uzuale pentru activitatea în instanță, respectiv: dosarul judiciar,

dosarul de executare silită și dosarul de insolvență (având în completare

și dosarele de consultanță). avantajul acestor categorii de dosare este dat

de câmpurile și funcțiile specifice fiecăruia, optimizându-se astfel

introducerea, prelucrarea, interpretarea și exportul informațiilor;

informarea clientului despre dosarul aflat pe rol este esențială, motiv

pentru care există o funcție aparte pentru crearea și expedierea

rapoartelor de termen de judecată. raportul preia în mod automat

informațiile specifice dosarului, avocatului revenindu-i sarcina de a

completa doar două dintre cele 16 rubrici ale raportului, fiind expediat în

mod ulterior pe adresele de e-mail prestabilite la crearea dosarului;

Sincronizarea cu sistemul ecriS presupune preluarea în mod automat a

modificărilor intervenite în dosarele aflate pe rolul instanțelor.

informațiile din ecriS sunt preluate în isoLex, la intervale de timp

prestabilite, în mod automat (dacă, în prealabil, câmpurile

corespunzătoare nu au fost completate manual de către utilizator).

avocații responsabili de dosar sunt notificați în mod automat (în aplicație

și/sau e-mail) de actualizarea informațiilor din ecriS (astfel, este aflată

soluția instanței fără verificarea site-ului instanței);

Fiecare dosar poate fi alocat mai multor responsabili de dosar, care

primesc o serie de notificări, informări și alerte în mod automat din

aplicație, în așa fel încât niciuna din obligațiile specifice unui dosar să nu

fie omisă. notificările se primesc instant sau la un interval de timp

prestabilit, astfel: următorul termen de judecată (cu 2 zile înainte);

expirarea căii de atac (cu 5 zile înainte); adăugarea unui document la

dosar; scadența unei teme aferente dosarului (cum ar fi redactarea unui

act judiciar, plata taxei de timbru, etc.);

Fiecare dosar are prestabilite anumite informații și/sau acțiuni esențiale,

care dacă nu sunt realizate corespunzător sau la timp, sunt evidențiate

prin iconițe specifice, în așa fel încât să fie remediate în timp util. cu titlu

de exemplu, sunt evidențiate următoarele elemente: lipsa următorului

termen de judecată; necomunicarea hotărârii la un dosar finalizat; lipsa

informării clientului după fiecare termen de judecată; lipsa emiterii

facturilor, etc.





Au participat peste
100 de invitați –
avocați, magistrați,

antreprenori, juriști și
directori juridici din
companii, reprezentanți ai

asociațiilor profesionale și
patronale. 
Gala Lady Lawyer doreşte
să celebreze doamnele care
au reuşit să se impună de-a
lungul timpului în această

profesie, să evidenţieze
cariere de succes, dar şi să
reliefeze faptul că, în
România, femeile sunt o
adevărată forţă în
avocatură.

Evenimentul a fost prezentat
de cunoscutul jurnalist
Constantin Rudnițchi.
În cadrul Galei Lady
Lawyer a fost organizată o
mini-tombolă.

preMiile galei 
lady laWyer, 
ediția a iii-a
Legal Magazin a organizat miercuri, 7 decembrie 2016, la Camera de Comerț și Industrie a româniei, ediția a III-a a Galei Lady Lawyer.

Partenerii evenimentului au fost Camera de Comerț și Industrie a româniei, helvetia  Luxury Watches, Leonidas Ciocolata belgiană, World

Class, editura Integral, selfie Fun, isoLeX, Face Pr & News, Magazin robe, precum și producătorii de vin Vinarte și stenota.
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ioana regenbogen eMilia lorincz
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andreea cionca

crina Frisch

Melinda galu
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isoLEX a oferit o licență
gratuită timp de 6 luni  la
aplicația pentru
managementul echipei de
avocați.
World Class a oferit un
abonament pe o perioada de
6 luni full time cu acces la
World Class ParkLake.
Face PR & News a oferit
servicii integrate de PR
timp de o lună.
Magazin Robe a oferit trei
robe premium.

criteriiLe 
duPă care S-au reaLizat
nominaLizăriLe 

Experienţa în piaţă
Opiniile şi recomandările
clienţilor şi ale confraţilor
de breaslă
Rezultatele înregistrate în
2016
Brandul societăţii
Stilul de leadership
Activitatea academică
Complexitatea dosarelor
în care au fost implicate
persoanele nominalizate
Apariţia în presa de
specialitate românească şi în
directoarele internaţionale
de profil

LiSta JuriuLui

MIRELA IOVU,
Vicepreședinte, CEC Bank 
CRISTIAN PâRVAN,
Președintele Patronatului
Investitorilor Autohtoni 
MIHAI ACSINTE, Chief
Legal Officer, Grupul
Renault România 
IANCU GUDA, Services
Director, Coface Romania și
Președinte al AAFBR



corina popescu
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ioana hrisaFi


Marta popa


Magda 
volonciu
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(Asociația Analiștilor
Financiar Bancari din
România) 

PremiiLe

Categoria Directori Juridici
din Companii
Mihaela Ioniță, Director
Juridic, de relaţii şi
conformitate, Telekom
România

Categoria Directori Juridici
din Bănci
Ioana Regenbogen,
Director, Direcția juridică,
ING Bank

Categoria Directori Juridici
din Societăți de Asigurări 
Emilia Lorincz, Director,
Direcția Juridică, Allianz –
țiriac Asigurări

Categoria Avocații Marilor
Orașe 
Melinda Galu, Avocat
Partener, Galu & Partners
(din Timișoara)

Categoria Dreptul
Proprietății Intelectuale 
Crina Frisch, Managing
Partner, Frisch & Partners

Categoria Insolvență şi
Restructurare
Andreea Cionca –
Anghelof, Managing
Partner, CITR (Casa de
Insolvență Transilvania)

Categoria Dreptul  Muncii 
Magda Volonciu, Managing
Partner, Magda Volonciu &
Asociații

Categoria Taxe și Fiscalitate 
Ruxandra Jianu, Tax
Partner, Biriş Goran



augustina david
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ovidiu
constantinescu




iuliana
deJescu


ileana 
glodeanu

29DECEMBRIE 2016 ediŢia a Xi-a
www.legalmagazin.ro LEGAL MAGAZIN

eveniMent

Categoria IT&C
Iuliana Dejescu, Avocat
Asociat, VILAU |
ASOCIAțII

Categoria Real Estate 
Mona Mușat, Managing
Partner, Mușat & Asociații

Categoria PPP / Achiziții
Publice / Infrastructură 
Marta Popa, Senior Partner,
Voicu & Filipescu

Categoria Drepturile
Omului  / CEDO
Corina Popescu, Avocat
Titular, Cabinet de Avocat
“Corina Ruxandra Popescu”

Categoria Dreptul Penal al
Afacerilor
Liana Iacob, Avocat
Partener, Budușan, Albu și
Asociații

Categoria Litigii 
Ioana Hrisafi – Josan,
Avocat Partener, țuca
zbârcea & Asociații

Categoria Arbitraj Național
și Internațional 
Crenguța Leaua, Managing
Partner, Leaua și Asociații

Categoria Dreptul
Concurenței 
Cătălina Ana, Managing
Associate, VILAU |
ASOCIAțII

Categoria Ajutor de Stat
Elena Iacob, Avocat
Partener, zamfirescu Racoți
& Partners



raluca chirca
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ruxandra 
bologa




Maria 
cristina Mitu

alina raduCategoria Energie și
Resurse Naturale 
Ruxandra Bologa, Avocat
Partener, Nestor Nestor
Diculescu kingston
Petersen

Categoria Financiar-Bancar 
Alina Radu, Avocat
Partener, Nestor Nestor
Diculescu kingston
Petersen

Categoria Fuziuni și
Achiziții 
Anda Todor, Avocat Asociat
Coordonator, Dentons
București

Premiul pentru Start-Up 
Caradima, Balacciu și
Asociații

Premiul pentru Excelență în
Management
Ileana Glodeanu, Avocat
Partener ,Wolf  Theiss 
și
Roxana Muşoi, Avocat
Partener, Rădulescu &
Muşoi

Premiul pentru Excelență în
Antreprenoriat 
Maria Cristina Mitu,
Managing Partner, Mitu și
Asociații

Premiul special aniversar 
10 ani
Istocescu & Vintilă

Premiul special aniversar 
15 ani
Voicu & Filipescu 

Premiul special aniversar
25 de ani
Dana Gruia Dufaut,
Managing Partner, Cabinet
de Avocat Gruia Dufaut
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Jurisprudenţă

“Proprietate intelectuală.

Drepturi de autor. Mărci.

Brevete” este o culegere care
grupează hotărâri ale Curții
de Justiție a Uniunii
Europene (C.J.U.E) în cadrul
procedurii trimiterilor
preliminare, pronunțate în
anii 2015 și parțial 2016. 

“Prin întrebările adresate
C.J.U.E. de către instanțele
naționale, se urmărește atât
interpretarea de către Curte a
dreptului european de
proprietate intelectuală, cât și
o aplicare uniformă a
acestuia la nivelul Uniunii
Europene. Considerăm de

interes această culegere
atât pentru practicieni,
pentru care 
interpretarea
dispozițiilor dată de
C.J.U.E reprezintă un
instrument necesar de lucru
având în vedere faptul că
interpretările C.J.U.E sunt

obligatorii pentru toate
statele membre, deci și
pentru România, cât și
pentru mediul de afaceri, în
special în cazul acelor
companii pentru care un
drept de proprietate
intelectuală reprezintă un
activ valoros sau chiar esența
business-ului respectiv, fie că
vorbim de drepturi de
proprietate industrială
(mărci, brevete, desene și
modele industriale), fie că
vorbim de drepturi de autor”,
a subliniat Irina Albușel,
Avocat Partener, Albușel
Law Office.

proprietate intelectuală 
drepturi de autor. 
MĂrci. Brevete



09 februarie
Back in business versus purgatoriul
falimentului, ediția a VI-a

16 februarie
Finanțarea IMM-urilor

23 februarie
Forumul de Mediu

2 martie
Relansarea relațiilor economice 
cu Ucraina

16 martie
Soluții eficiente de luptă împotriva
corupției și a fraudei

30 martie
Forumul Dreptului Muncii, Ediția IV-a

6 aprilie
Noutăți în procesul de restituire 
a proprietăţilor

13 aprilie
Investiții străine prin PPP-uri & Noile
reglementări în sectorul achizițiilor
publice

28 aprilie
Forumul Proprietății Intelectuale 
și Industriale  + Gala Proprietății
Intelectuale și a Proprietății Industriale

11 mai
Noi reglementări în sectorul energetic

18 mai
Mediul de afaceri sub lupa Consiliului
Concurenței, ediția a IV-a

25 mai
Gala Legal Magazin

1 iunie
Cyber Legal Security Forum

15 iunie 
Data Protection – soluţii şi
responsabilităţi, ediția a II-a

29 iunie
Smart Education & Smart Research

7 iulie
Viitorul Arbitrajului Comercial în
Romania

14 septembrie
Dreptul sportiv - tendințe de
dezvoltare în România

28 septembrie
Schemele de ajutor de stat în perioada
2014-2020, Ediția a III-a

12 octombrie
Noi reglementări în agricultură

26 octombrie
Reindustrializarea României

9 noiembrie
Impactul fiscalității asupra mediului
de afaceri, ediția a VIII-a + Gala Tax &
Accounting Review

16 noiembrie
Forumul Dreptului Muncii, Ediția V-a

23 noiembrie
Gala Lady Lawyer, ediția a IV-a 

7 decembrie
Revoluția jurnalului electronic în
comerțul modern

14 decembrie
Back in business versus purgatoriul
falimentului, ediția a VII-a

Pentru Parteneriate și înscrieri

mircea.fica@legalmagazin.ro și office@legalmagazin.ro

Calendar conferinţe 
Legal Magazin 2017



Prodplast 
este prima companie 
din România ce investeşte
în producţia de materii prime
pentru imprimarea 3D Interviu cu

Tudor GeorGescu www.legalmagazin.ro

Director General, Prodplast

Ed
iți

a 
a 

XI
-a

 
de

ce
m

br
ie

 2
01

6




