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În grila de toamnă a acestui an, la tVr1, două emisiuni
noi produse marca legal Magazin Media grup (lMMg)

NEgOcIază PrEŢul cOrEct
Emisiune cu caracter informativ. 

Educăm publicul în domeniul imobiliar. 

Pornim de la premisa că nu stăm foarte bine la

capitolul educație imobiliară. Vindem și cumpărăm

după ureche și după cum ne “arde”buzunarul. 

Cât pierdem sau cât câștigăm dintr-un astfel de

comportament ? 

Cu sprijinul specialiștilor în domeniu,  oferim

telespectatorilor informații care să îi ajute să-și  vândă

corect o casă sau cum să își cumpere una nouă. 

Ne adresăm celor care vor să cumpere / vândă / un

teren, să  construiască o casă / extindă business-ul / să

se relocheze, etc. 

Practic, vom prezenta pas cu pas ce trebuie făcut

pentru vânzare / cumpărare / construcție. 

Vom intra în câteva proprietăți și vom sta de vorbă cu

proprietarii. Ce își doresc să obțină ?  E greu/ ușor să

vinzi/ cumperi  o casă, un teren?

La fiecare punct, vom avea părerea specialiștilor în

domeniu. De cele mai multe ori, aceștia se vor deplasa

cu noi pe teren, pentru a constata situația la fața

locului și pentru a oferi cel mai bun sfat.

Emisiune săptămânală 
în format de reportaj 
cu interviuri, 
durata 25 de minute, 
difuzată pe TVR1
Emisiune produsă 
și realizată de LMMG, 
moderator 
CaMELia SpăTaRu.

aBc-Darul EcONOMIc
Este o emisiune de interes public, cu scop educațional,

menită să explice principalele noțiuni de economie,

într-un limbaj accesibil tuturor oamenilor, indiferent de

vârsta și pregătirea lor. 

Emisiunea va aborda câte două tematici pe fiecare

emisie (e.g. De ce trebuie să știm ce este inflația și cum

ne poate influența bugetul personal sau al familiei / 

Ce este darea în plată și ce trebuie să știm exact despre

acest drept ) și va fi realizată utilizându-se atât

minireportajul, interviuri scurte, dar și vox public.

Subiecte precum inflația, dobânzile la bănci, despre

economisire, taxa auto, bugetul țării / bugetul familiei,

când și cum merită să te împrumuți, traiul pe datorie,

mecanismele cursului valutar,  randamentul unei

investiții de orice fel,  vor fi abordate în cadrul

emisiunii.

De asemenea, în fiecare emisiune se va prezenta un

“mic ghid” de investire, care va arăta publicului

telespectator ce poți face cu diferite sume de bani

economisite. 

Emisiune săptămânală 
în format de reportaj 
cu interviuri, 
durata 25 de minute, 
difuzată pe TVR1
Emisiune produsă 
și realizată de LMMG, 
moderator 
ConSTanTin RudnițChi



1OCTOMBRIE 2016 NUMARUL 10
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

editorial

LePădarea de BIrIŞ

Îl cunosc pe Gabriel Biriș de
câțiva ani. Ne-am întâlnit
undeva, pe la Banca

Națională, la o conferință și am
rămas amici de discuție. Nu cred
să fi dezbătut altceva cu el anii
ăștia decât chestiuni despre
economie, finanțe, starea
societății noastre în general și
punctual. Mai mult l-am rugat, și
a acceptat, să scrie lunar câte un
editorial la revista Finanțe și
Afaceri, de care mă ocupam și
mă mai ocup și astăzi ocazional.
Îi știu ideile și proiectele și nu m-
am îndoit niciodată de probitatea
lui profesională. Faptul că un
inginer electronist se ocupă de
finanțe a constituit pentru mine o
garanție a logicii afirmațiilor, a
dorinței de demonstrație
matematică a conceptelor
economice și financiare.
Despre cariera lui n-am să discut
și nici despre decizia pe care a
luat-o acceptând propunerea de a
fi secretar de stat în această
struțo-cămilă de guvern. Pentru
că m-a întrebat la vremea
respectivă ce cred despre
posibilitatea de a fi numit mare
demnitar la finanțe, i-am spus
părerea mea că mai bine ar fi să-
și vadă de treabă. 
Se pare că am avut mare
dreptate. 
Atacul împotriva lui a început
imediat după numire. I-au
interpretat declarațiile, s-au luat

de niște afaceri de prin offshor-
uri, în fine l-au lucrat ca la carte,
așa cum ne-am obișnuit  să
punem tunurile pe câte unul,
justificat sau nu.
Ca observator n-am știu ce să
spun. Unele observații ale presei
păreau îndreptățite, mai ales cele
care țineau de moralitatea
ocupării de către Gabi a unui
asemenea post într-un sistem pe
care el l-a criticat non-stop, altele
păreau trase de păr. Cert este că a
trecut perioada de foc și părea că
lucrurile s-au mai așezat în ceea
ce-l privește.
Ei bine, atacul al doilea a fost pus
la cale, în opinia mea, chiar de
cei de pe lângă el, care au utili -
zat, așa cum se face, tot presa.
Aici știu sigur însă de ce parte
mă situez. 
Proiectul  de modificare a
Codului Fiscal propus de Gabriel
Biriș este foarte ok. El n-a vrut
altceva decât să scoată la
suprafață niște bani care se
contabilizează doar pe hârtie.
Chestiunea invocată de Biriș că
firma nu merge nici la doctor și
nici nu iese la pensie este chiar
de bun simț. Așa este. Angajatul
trebuie să-și plătească dările
astea, iar firma trebuie să-i
suplimenteze salariul cu această
diferență. Perfect logic și
inginerește, iar cei care au
combătut propunerea ori habar nu
au despre ce vorbesc, ori o fac la

comandă. Sau, și una și alta.
Ceea ce a propus Biriș prin
modificarea Codului fiscal nu
distrugea PFA-urile. Nici vorbă!
El a propus un moment ZERO,
lucru care s-a mai discutat pe la
noi, la un anumit moment și mai
propunea un soi de amnistie
fiscală, dar care nu trebuie
înțeleasă așa. 
Gabi crede și cred și eu și nu
numai noi, că pentru a avea un
sistem de referință față de care să
începem să facem curățenia în
fiscalitate, trebuie să se știe,
desigur prin declarație pe propria
răspundere, care este averea
fiecărui cetățean din România.
Dacă știm asta, avem de unde
pleca. Nu vor mai putea fi
inventate nici mătuși cu bani,
nici bunici sau părinți cu averi
ascunse. 
Nici fiscul n-ar mai face atâtea
cheltuieli cu identificarea averilor
contribuabililor. Ei bine, de la
acest moment trebuia plecat
imediat după 1989. Dar cine a
vrut? Cine a fost de acord sau
cine s-a opus? Aceiași care se
opun și astăzi. Aceeași clasă
vreau să spun. Cei care au ceva
de ascuns, au averi ilicite, dar
conduc, din păcate, România. Pe
ei i-a lezat Biriș. Și l-au demis!
Până la urmă așa se întâmplă
într-un astfel de război. Cei mai
puternici înving, iar cel slab
pierde, cu dreptatea în mână,
uneori.
Cea mai urâtă fază a fost însă cea
de sorginte biblică. Lepădarea de
Biriș. S-au delimitat de el
ministrul, primul ministru, tot
guvernul. Așa-i trebuie! Poate a
învățat ceva.
Din nou la muncă!

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

Gabi crede și cred și
eu și nu numai noi,
că pentru a avea un
sistem de referință
față de care să
începem să facem
curățenia în
fiscalitate, trebuie să
se știe, desigur prin
declarație pe propria
răspundere, care
este averea fiecărui
cetățean din
România. Dacă știm
asta, avem de unde
pleca. Nu vor mai
putea fi inventate
nici mătuși cu bani,
nici bunici sau părinți
cu averi ascunse. 
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RTPR Allen & Overy a
oferit consultanţă juridică
fondului Catalyst România
în legătură cu investiția în
SmartDreamers S.R.L., o
importantă platformă de
recrutare online. Investiția
vizează dezvoltarea
afacerii și expansiunea
acesteia la nivel
internațional.
3TS Catalyst România
este cel mai activ
investitor din România
după numărul de companii
din sectorul IT și
tehnologie, iar investiția în
SmartDreamers reprezintă
cea de-a zecea tranzacție a
fondului. În ultimii doi ani
RTPR Allen & Overy i-a
consiliat în legătură cu
mai multe proiecte, printre
care Elefant Online (unul
dintre cei mai cunoscuți
retaileri online din
România), Intelligent IT
(creatorii softului de
facturare SmartBill),
Marketizator Friends
(business-ul care oferă
magazinelor online
optimizarea ratei de
conversie, sondaje,
segmentarea traficului și
personalizare web), vector
Watch (creatorii ceasurilor

inteligente cu baterie cu
autonomie de o lună),
123ContactForm (o
companie de software care
a dezvoltat o soluţie pentru
formulare şi chestionare
online utilizată pe mai

multe pieţe internaţionale),
Green horse Games (o
companie specializată în
dezvoltarea de jocuri
online).
Din echipa de avocați care
a asistat fondul de
investiții Catalyst Romania
cu privire la acest proiect
au făcut parte Costin
Tărăcilă (Managing
Partner), Alina Stăvaru
(Counsel) (foto), Laurenţiu
Tisescu (Associate) (foto),
Ana Maria Eremia (Senior
Associate) şi Evelin
Grigore (Junior Associate)
Allen & Overy este o
firmă internaţională de
avocatură cu aproximativ
5.200 de angajaţi, inclusiv
530 parteneri, cu birouri
în 44 de oraşe din întreaga
lume.
RTPR a fost înfiinţată în
anul 2004 şi activează în
asociere cu firma
londoneză Allen & Overy
din 2008. RTPR Allen &
Overy are o echipă de 38
de avocaţi, inclusiv 5
parteneri - Costin Tărăcilă,
victor Pădurari, Alexandru
Retevoescu, Mihai Ristici,
valentin Berea, precum şi
Domnul Profesor Lucian
Mihai, ca Of counsel.

Ana-Maria Iordache, Bianca Naghi și
Amelia Teis au fost promovate 
Avocat Senior Coordonator în cadrul
firmei de avocatură D&B David şi
Baias, firma afiliată de avocatură a PwC
România.

În acest moment, D&B David şi Baias
are patru parteneri: Sorin David, Dan
Dascălu, Anda Rojanschi şi Manuela
Guia şi trei avocaţi seniori coordonatori:
Amelia Teis, Ana-Maria Iordache şi
Bianca Naghi.

D&B David si Baias este societatea de
avocaţi afiliată a PwC România, fiind
integrată în reţeaua societăţilor de
avocaţi corespondente PwC care
cuprinde mai mult de 2.000 de avocaţi în
85 de jurisdicţii.

PROMOvăRI ÎN CADRUL EChIPEI D&B DAvID ȘI BAIAS

SChOENhERR A
ASISTAT
GRUPUL

BRAASMONIER 
ÎN PRELUAREA

FABRICII 
ELPRECO

Biroul de la București al
firmei de avocatură

Schoenherr asistă grupul
BraasMonier în preluarea unei
fabrici de produse prefabricate

situată în Craiova, într-o
tranzacție cu o valoare de 33

milioane de lei  (8 milioane de
euro).

Grupul BraasMonier a anunțat
luni, 5 septembrie 2016,
semnarea unui acord de

preluare a fabricii Elpreco din
Craiova, ale cărei produse vor

fi vândute în continuare sub
denumirea ”Getica”. 

Echipa Schoenherr implicată
în proiect este coordonată de

Mădălina Neagu, partener
local, și le include pe
avocatele Alexandra

Munteanu și Anda Tufan. 
Potrivit estimărilor grupului
luxemburghez, tranzacția va

genera venituri de aproximativ
22 milioane de lei în următorii

doi ani, și un profit
operațional de 7,5 milioane de

lei. 
La nivel local, grupul

BraasMonier este reprezentat
de compania Bramac, care

comercializează brandul
Schiedel. 

Pagin\ realizat\ de Mircea Fica

RTPR ALLEN & OvERy, 
ALăTURI DE CATALyST ROMâNIA 
ÎN INvESTIțIA ÎN SMARTDREAMERS
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se cunoaște că oMv
petrom a creat recent un
departament de
ombudsman. cum func -
ționează această entitate
și care este rolul său? 

Conceptul de „Ombudsman
organizațional”, este din ce
în ce mai bine conturat la
nivel naţional şi
internaţional. Pentru
promovarea unui asemenea
concept este necesar ca
organizația în care este
implementat să aibă un grad
de maturitate suficient pentru
a accepta recurgerea la un
canal complementar de
comunicare cu angajații și cu
managementul. Schimbările
produse în ultimii 10 ani în
OMv Petrom au condus la
transformarea companiei
noastre într-una modernă,
performantă și competitivă.
Concretizarea unor asemenea
transformări nu putea avea
loc fără o comunicare
permanentă între
management și angajați,
astfel încât aceștia din urmă
să devină parte la procesul
transformațional. S-a ajuns
astfel, la gradul de maturitate
al organizației care a
reprezentat o premisă
esențială pentru a fi luată în

considerare oportunitatea
creării unui birou de
ombudsman.
PetrOmbudsman (aşa cum
este denumit departamentul
de Ombudsman al Petrom)
reprezintă un catalizator
pentru angrenarea forţei de
muncă în crearea unui mediu
de lucru de încredere, în care
problemele sunt tratate în
mod echitabil şi cu respect.
Principalele atribuţii ale
departamentului sunt acelea
de a:
oferi angajaţilor şi
managementului un mediu
sigur, în care să îşi expună
preocupările
asista la rezolvarea
conflictelor, în beneficiul
tuturor părţilor implicate
respecta principiile de
Neutralitate,
Confidenţialitate,
Informalitate şi
Independenţă prezentate în
cadrul Codului Etic şi a
Standardelor de Practică
ale Asociaţiei
Internaţionale a
Ombudsman-ilor
identifica probleme sis -
temice şi tendinţe, ofe rind
organizaţiei infor ma ţii,
feedback şi recomandări
oferi diverse
oportunităţi pentru

îmbunătăţirea calităţii
interacţiunilor profesionale
încuraja parteneriatele
cu diverşi stakeholderi în
vederea facilitării unor
soluţii.

aveți o experiență re du -
tabilă în adminis tra ție, în
mediul de afaceri și în
mediul academic. cum își
pune amprenta experiența
pe care o aveți  în coor do -
narea departamentului
petrombudsman?

Această experiență pe care o
menționați, m-a adus în
situații, aș spune
excepționale, de a fi în
permanență în contact cu
oamenii, de a lucra în echipe
și de a conduce multe
procese de negocieri interne
sau externe. Toate aceste
provocări m-au pus în
postura de a aborda cu
deschidere și flexibilitate
oricare proiect nou apărut în
activitate în diferite etape ale
dezvoltării mele
profesionale. De aceea, am
evaluat întotdeauna cu
responsabilitate ceea ce
trebuia să fac și am încercat
să abordez noile dezvoltări
cu pasiune dar și bazându-
mă pe forța și inițiativa

echipelor cu care am lucrat.
Îmi plac provocările şi nu
am avut nicio ezitare în a
accepta acest proiect, simțind
din prima clipă că valorile
îmbrățișate de un
ombudsman în activitatea sa
se mulează perfect pe
valorile mele personale. 
E drept că o contribuţie
importantă la decizia de a
coordona departamentul de
ombudsman,  au avut-o atât
calitatea mea de diplomat şi
negociator, cât şi cea de
mediator şi absolvent al
cursurilor susţinute de
International Ombudsman
Association în materie. Toate
aceste abilităţi sunt necesare
în cadrul profesiei de
Ombudsman, întrucat în
lucrul cu oamenii ai nevoie
de mult tact şi flexibilitate,
precum şi de o viziune
plurilaterală a tuturor
aspectelor care îmbracă o
situaţie. Am încercat sa
transmit mai departe din
experienţa mea şi echipei pe
care am format-o în cadrul
departamentului şi care
aduce la rândul său valoarea
adăgată acestui program prin
expertiza specifică a fiecărui
membru (avem o echipă
mixtă formată din avocaţi,
economişti, ingineri şi
specialişti IT). 

petrombudsman
acţionează în conformitate
cu standardele de practică
și codul etic al asociaţiei
internaţionale a
ombudsman-ilor. care
sunt aceste standarde?

În principal este vorba
despre patru principii de
bază în activitatea de
Ombudsman. Acestea

este nevoie 
de regleMentarea
juridică a profesiei
de oMbudsMan
Interviu cu MIhaI beRINDe, Directorul Departamentului PetrOmbudsman al OMV Petrom
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reprezintă piatra de temelie pe
baza cărora departamentul nostru
îşi duce la îndeplinire mandatul. 
Principiul independenţei:
înseamnă că departamentul
beneficiază de capacitatea de a
decide asupra modului de
abordare a situațiilor ce i se aduc
în atenție. Tot din acest motiv,
PetrOmbudsman nu face parte
din structurile de management
sau din structurile sindicale ale
companiei.
Principiul confidenţialităţii:
PetrOmbudsman păstrează
confidențialitatea tuturor
aspectelor legate de discuțiile cu
oamenii care i se adresează şi nu
divulgă niciodată identitatea
acestora, fără a obţine acordul lor
prealabil. Singura excepţie se
referă la cazurile în care există
un risc iminent pentru o persoană
sau pentru companie.
Principiul informalităţii:
PetrOmbudsman nu participă la
niciun proces formal sau
administrativ din companie.
Acesta nu impune decizii, nu
mandatează și nu soluționează
situații în mod formal pentru
organizație. Poate face
recomandări, în baza cărora
management-ul companiei va
decide ceea ce se va face.
Principiul neutralităţii:
PetrOmbudsman va asigura
imparțialitatea, echitabilitatea și
obiectivitatea în abordarea
fiecărei situații care îi este adusă
la cunoștință. Acesta nu se va
manifesta părtinitor faţă de
persoanele care i se adresează şi
va rămâne mereu echidistant în
tratarea tuturor aspectelor.

care este colaborarea dintre
petrombudsman și canalele
formale ale companiei?

Colaborarea cu canalele formale
ale companiei și sprijinul
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reciproc acordat sunt
elemente esențiale pentru
activitatea unui ombudsman.
Numai împreună,
împărtașind aceleași valori și
acelasi nivel de respect,
putem contribui la crearea
unui climat organizațional
mai bun, iar noi chiar asta
facem.
Departamentul
PetrOmbudsman desfășoară
o relație foarte bună cu
canalele formale ale
companiei. Avem întâlniri
periodice cu principalele
departamente de specialitate
din cadrul OMv Petrom.
Aceste întâlniri sunt
finalizate cu definirea unor
pași concreți care au în
vedere cooperarea dintre noi,
fiecare pe zona sa de
responsabilitate, astfel încât
angajații și managementul
companiei să poată beneficia
la maxim de resursa infor ma lă
denumită PetrOmbudsman.
Mai mult decât atât, ne
consultăm cu reprezentanți ai
canalelor formale, ori de câte
ori situațiile individuale cu care
ne confruntăm în activi ta tea
de ombudsman, o impun.
Ca în oricare altă companie
care găzduiește un număr
foarte mare de angajați și în
OMv Petrom există, alături
de canalele formale de
asemenea structuri sindicale.
Existenţa unei bune colabo -
rări între PetrOmbudsman şi
structurile de această natură
s-a numărat întotdeauna între
obiectivele noastre şi lucrăm
constant la construirea unui
dialog structurat cu acestea.
Complementaritatea relaţiei
dintre PetrOmbudsman şi
structurile sindicale este unul
dintre aspectele forte pe care
ne-am bazat în

implementarea acestui
program, care practic oferă
oamenilor o variantă
suplimentară de adresare a
problemelor care îi preocupă.

care sunt principalele
realizări ale
petrombudsman în anul
2015 și care sunt
obiectivele stabilite pentru
departamentul pe care îl
coordonați?

Printre realizările avute de
PetrOmbudsman la nivelul
anului 2015, putem enumera
peste 350 vizite în zonele de
producție ale OMv Petrom,
discuții purtate cu peste
6.500 persoane de-a lungul
anului trecut, extinderea
serviciilor PetrOmbudsman
și către stațiile de carburant
OMv și Petrom, în cadrul
unui proiect pilot, suținerea
în cadrul companiei a unor
workshop-uri pe diverse
teme de interes, cum ar fi
Comunicare Conversațională
și Managementul
Schimbării, avand peste
2500 de participanți,
organizarea și participarea la
întâlnirea Ombudsmanilor
Europeni la București. Una
dintre realizările care ne-au
adus o satisfacție foarte mare
a fost recunoașterea calitații
de sfătuitor neutru al
PetrOmbudsman în cadrul
companiei, prin faptul că
este invitat în calitate de
consultant independent în
cadrul unor proiecte diverse
și importante din companie.
Pe viitor ne propunem
obiective ambitioase printre
acestea numărându-se și
reglementarea juridică în
România a profesiei de
ombudsman, creșterea

vizibilității PetrOmbudsman
atât intern cât si extern și a
gradului de integrare a
PetrOmbudsman la nivelul
companiei. Totodată,
surprinderea unor cazuri
sistemice a căror rezolvare
să reprezinte o valoare
adăugată în dialogul
management-angajați rămâne
o preocupare majoră pentru
departamentul pe care îl
coordonez.

considerați că trebuie
modificată / completată /
îmbunătățită legislația
care reglementează
sectorul în care activați?

Având în vedere faptul că a
fi ombudsman în România
este o provocare în fiecare
zi, reglementarea profesiei
de ombudsman prin
introducerea sa în Codul
Ocupaţiilor din România, ar
face mai uşoară înţelegerea
şi utilizarea acestui tip de
serviciu. Reglementările
legislative ar aduce o
confirmare formală a unui
statut deja existent al
ombudsmanului. Acest
subiect a fost abordat şi în
cadrul întâlnirilor cu
ombudsmanii din cadrul
altor corporaţii de renume la
nivel internaţional, în

contextul standardizării
acestei activităţi.
În plus, în momentul în care
profesia de ombudsman va
începe să fie cunoscută și
înțeleasă la scară mai largă,
sunt convins că foarte multe
companii vor alege să
implemeteze un astfel de
serviciu, datorită avantajelor
sale incontestabile.

sunteți mediator și
ombudsman. cum ați
caracteriza relația dintre
cele două profesii, care
par înrudite și care credeți
că este viitorul acestora în
românia? 

voi încerca să realizez o
scurtă  paralelă între cele
două profesii și modul în
care se desfășoară activitățile
specifice fiecăreia dintre ele,
iar la final vom vedea că
poate cele două profesii nu
sunt atât de asemănătoare
cum par.
În momentul de față, în
România este reglementată
doar profesia de mediator,
având legislație și statut
specifice.
O a doua diferență majoră
este reprezentată de infor -
malitatea ombudsmanului
organizațional, în contra -
dicție cu formalitatea
mediatorului.
Apoi, putem aminti
obligativitatea deciziilor și
modul de transpunere a
acestora. În timp ce părțile
care au ales să aducă un
conflict în fața unui mediator
sunt obligate să respecte
deciziile agreate în timpul
medierii și consemnate în
documente oficiale,
ombudsmanul are un rol
consultativ, de facilitator,

O contribuţie importantă la
decizia de a coordona
departamentul de
ombudsman,  au avut-o atât
calitatea mea de diplomat şi
negociator, cât şi cea de
mediator şi absolvent al
cursurilor susţinute de
International Ombudsman
association în materie.
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deciziile sale sau recomandările
nu sunt obligatorii pentru părți și
nici consemnate în vreun
document.
Ca și asemănare majoră între cele
două aș aminti faptul că în
desfășurarea activității de
ombudsman, se utilizează tehnici
de mediere a conflictelor și că
uneori ombudsamnul
organizațional acționează ca un
mediator, însă nu în sensul literei
de lege, ci în sensul spiritului său. 
În ceea ce privește viitorul, este
firesc ca pe masură ce România
ca și stat evoluează, modalitățile

de soluționare a conflictelor să se
diversifice de asemenea.
Instituția medierii există la noi,
încă din anul 2006, însă a fost
destul de puțin utilizată. Poate că
mentalitatea oamenilor, poate că
teama de schimbare sau poate
neîncrederea îi determină pe
oameni să apeleze tot la
instanțele de judecată, chiar dacă,
în anumite situații, medierea este
soluția care ar trebui preferată în
detrimentul instanțelor de
judecată.
Iar ombudsmanul organizațional
a luat naștere la noi în țară de

foarte puțină vreme. va mai dura
o perioadă în care oamenii vor fi
pregătiți 100% pentru a accepta
acest tip de serviciu. Sunt deja
semnale pozitive cu privire la
deschiderea companiilor de a
recurge la serviciile
ombudsmanului organizațional.
Consider că toate metodele
alternative de soluționare a
conflictelor vor cunoaște o
dezvoltare în perioada următoare.
Cred că medierea va deveni un
pilon foare activ ce va ajuta
persoanele să reducă costurile
negative ale unui conflict/litigiu
(stres, timp, bani etc). În timp,
mentalitatea oamenilor se va
schimba treptat, și vor începe să
creadă tot mai mult în instituția
medierii și pe cale de consecință
să o utilizeze.Tărâmul medierii
este unul vast, plin de
neprevăzut, cu posibilități majore
de dezvoltare și satisfacții foarte
mari pentru toate părțile
implicate, incluzându-l aici și pe
mediator.
La fel și în ceea ce privește
ombudsmanul organizațional.
Beneficiile indubitabile pe care le
poate aduce un astfel de program
organizațiilor și angajaților
acestora vor face posibilă și chiar
necesară introducerea ombuds ma -
nului în viața organizațională, în
timp urmând ca acesta să se
transforme dintr-un punct necesar
într-un punct indispensabil pentru
o companie.
Având în vedere aceste gânduri,
în care cred cu tărie, pot afirma
faptul că sunt mândru să fiu
pionier în cadrul programului de
ombudsman al OMv Petrom.
Totodată mărturisesc că și res pon -
sabilitatea este una desosebită
pentru că acțiunile PetrOmbudsman
pot influența mersul lucrurilor în
acest domeniu.

Mircea Fica

Schimbările produse
în ultimii 10 ani în
OMV Petrom au
condus la
transformarea
companiei noastre
într-una modernă,
performantă și
competitivă.
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proveniți dintr-o familie de
juriști reputați: tatăl a fost
un avocat de succes în anii
70, iar bunicul, andrei
rădulescu, magistrat,
preşedinte al Înaltei curţi
de casaţie, preşedinte al
academiei române. cât de
mult v-a influenţat această
«moştenire de familie» în
alegerea carierei?

În România comunistă
părinţii m-au îndemnat ani la
rând să urmez medicina, iar
eu nu prea înţelegeam de ce.
Ajunsă în Occident, subiectul
nu a mai fost discutat. La
sfârşitul clasei a 12-a, mi-am
exprimat cu multă convingere
dorinţa să urmez Dreptul. Aş
putea spune că mi-am pledat
cauza cu multa forţă de
convingere… ceea ce a fost
primit de părinţii mei cu mult
entuziasm. Iată, deci, cum am
păşit pe urmele acestor mari
urmaşi… Mediul familial,
moştenirea aceasta de familie
pe care o evocaţi m-a ajutat
să-mi formez o imagine
proprie, suficient de pozitivă,
asupra Dreptului, pentru a-mi
canaliza toate energiile în
această direcţie. 
Sunt fericită de alegerea
făcută şi recunoscătoare
pentru exemplele de pasiune
pentru profesie pe care mi 

le-au oferit din plin atât tatăl
meu, cât şi bunicul. Ei au fost
primii care mi-au dovedit că
doar atunci când pui pasiune
în ceea ce faci, te simţi cu ade -
vărat satisfăcut şi împlinit.

de ce v-aţi întors în
românia şi ce v-a
determinat să vă faceţi o
carieră în avocatură aici?
cum au fost începuturile
cabinetului?

La sfârșitul anului 89, eram
deja avocat înscris în Baroul
Paris şi am trăit cu mare
emoţie, în faţa micului ecran,
evenimentele din România.
Când am revenit în România,
în februarie ’90, împreună cu
tatăl meu, a fost cu gândul
să-mi întâlnesc o parte din
membrii familiei de care
fuseserăm despărţiţi după
fuga părinţilor mei la Paris,
la sfârşitul anilor 70… Nu
mă gândeam atunci că urma
să profesez în România. De
altfel, prima impresie pe care
mi-a lăsat-o Bucureştiul a
fost una dezolantă. M-a şocat
griul clădirilor şi aspectul
trist al oraşului, al oamenilor,
al vitrinelor, cozile ce se
formau pentru te miri ce… 
Paradoxal, poate că tocmai
această primă impresie m-a
determinat, ulterior, să
răspund cererii venite din
partea unui mare grup
francez de a-l asista să se
instaleze în România. M-am
ambiţionat să reuşesc şi, de
ce nu, să încerc să schimb
ceva în această ţară de care
continuam să fiu legată
sufleteşte.
Pe de altă parte, ca tânăr
avocat specializat în dreptul
afacerilor care îşi caută
propriul drum în carieră,
cererea a venit ca o

25 de ani 
de pasiune în avocatură
Interviu cu DaNa GRuIa Dufaut, Managing Partner, cabinet de avocat Gruia Dufaut
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provocare. Urma să particip la
realizarea unui proiect de
business internaţional, într-o ţară
ce prezenta încă destule riscuri,
inclusiv din perspectiva securităţii
investiţionale, urma să-mi
dovedesc capacitatea de a acţiona
în mod autonom. Ştiam că
originea mea românească mă va
ajuta să vin în faţa investitorilor
cu o dublă perspectivă, asupra
dreptului românesc şi a celui
francez. Urma, de asemenea, să

dau curs pasiunii mele pentru
dreptul comparat şi să aprofundez
dreptul românesc care nu îmi era
deloc necunoscut. 
Acest prim proiect a fost urmat de
multe altele, an după an, într-un
ritm din ce în ce mai intens, pe
măsură ce economia României
creştea, iar ţara devenea tot mai
ofertantă pentru investiţii. 
În primii ani în România am
acţionat ca avocat înscris în
Baroul Paris. Am colaborat, de

asemenea, cu E&y, oferind
consultanţă în juridică în cadrul
programelor PhARE pentru
privatizări, iar în 2002 m-am
putut înscrie în Baroul Bucureşti
şi am deschis, formal, Cabinetul
din Bucureşti. 
Aceşti primi ani ai activităţii mele
în Romania au fost şi cei mai
pasionanţi, ani în care am
construit enorm în domeniul
juridic şi în care am simțit că pot
avea o contribuție importantă la
dezvoltarea relațiilor de afaceri
româno-franceze. 

cabinetul gruia dufaut este
cunoscut în special pentru
acompanierea investitorilor
francezi pe piaţa românească.
cum contribuie investiţiile
franceze la modernizarea
ţării?

În ultimii 25 de ani, prezenţa
investitorilor francezi în
România, dintre care pe mulţi 
i-am asistat şi noi la Cabinetul
GRUIA DUFAUT, este vizibilă în
toate sectoarele de activitate,
având o pondere importantă la
creșterea PIB-ului. Cine nu se
întâlnește în viața de zi cu zi cu
branduri solide şi respectabile,
precum Dacia-Renault, Carrefour,
Auchan, Orange, Decathlon,
BRD etc.? Dar sunt mulți alți
mari investitori francezi în
diverse sectoare industriale care
contribuie zilnic la dezvoltarea
economică a ţării, în domeniul
agroalimentar, mecanică auto,
logistică, IT, farma, etc. 
Franţa este, în prezent, al cincilea
cel mai mare investitor străin în
Romania, iar schimburile
comerciale dintre cele doua ţări
se ridică la circa 7 miliarde de
euro. 
Nu este lipsit de importanţă nici
faptul că investițiile franceze în
Romania au vizat sectoare de vârf

De origine română,
dar crescută şi
educată la Paris,
Dana Gruia Dufaut a
revenit în România
imediat după
Revoluție, realizând
numeroase proiecte
juridice pentru mari
investitori străini.
ulterior, din postura
de avocat-consilier al
ambasadei franței la
bucurești sau din cea
de consilier pentru
comerț exterior al
franței a ajutat la
instalarea a numeroși
investitori francezi în
România. cabinetul
pe care îl conduce
este recunoscut
pentru consultanţa
acordată
investitorilor în
dosare complexe din
numeroase domeniile
de activitate:
infrastructură,
agricultură,
imobiliar, auto,
energie, farma,
industrie, etc.
Dana Gruia Dufaut şi-
a făcut o misiune de
credinţă din a crea
punţi de legătură
între România şi
franţa, bucurându-se
de o largă apreciere
în rândul comunităţii
de afaceri româno-
franceze. Membru în
consiliul de
administrație al
camerei de comerţ
franceze în România
din 2010, a fost
aleasă în 2014, în
funcţia de consilier
consular al franţei
pentru România şi
Republica Moldova.
În 2016 a fost distinsă
cu ordinul francez
Legiunea de Onoare
în Grad de cavaler,
după ce în 2006
primise Ordinul
Național al Meritului
în grad de cavaler.

Ceremonia de decorare cu ordinul Legiunea de Onoare
`n grad de Cavaler, Ambasada Fran]ei din România
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ale economiei, nu doar
domenii în care mâna de
lucru este cunoscută ca fiind
avantajoasă în raport cu
restul Europei. Ultima mare
investiție cu capital francez
în Romania – uzina Airbus,
de la Ghimbav – Brașov –
reprezintă un argument cât se
poate de solid în susținerea
acestei afirmații. vorbim de o
investiție de circa 50 de
milioane de euro, dar, mai
ales, de oportunitatea unei
extraordinare relansări a
industriei aeronautice
romanești.

care sunt cele mai
importante repere în
activitatea cabinetului? ce
înseamnă echipa gruia
dufaut şi care sunt
principalele arii pe care le
acoperiți ?

Cabinetul asociază două
domenii de competenţă:
consultanţa juridică şi
reprezentarea în fața
instanţelor. De la început ne-

am poziţionat în zona de
asistenţă juridică pentru
investitori, în procesul de
pătrundere în România şi,
ulterior, de dezvoltare a
activităţii pe piaţa locală. 
În toți acești ani au existat
multe momente semnificative
în dezvoltarea cabinetului de
astăzi. Cel mai important a
fost chiar acela în care am
luat decizia de a porni un
demers antreprenorial în

această ţară, de a deveni la
rândul meu investitor în
România. Alte repere sunt
legate de intrarea în cabinet a
multor tineri avocaţi extrem
de valoroşi care au venit cu
entuziasm, creativitate şi o
formare juridică solidă şi
care au contribuit, prin
performanţele lor, la
consolidarea brandului
GRUIA DUFAUT. viitorul le
aparține ... 

De asemenea, faptul că am
lucrat cu mulți investitori
străini ne-a permis, fără doar
şi poate, să dobândim o
cunoaştere temeinică a
practicilor internaţionale în
domeniul consultanţei, ceea
ce s-a transformat într-un
veritabil atu al nostru în
procesul de asistare a
companiilor. 
Ne-am dezvoltat cum era şi
firesc o competenţă
recunoscută în materie de
achiziţii publice şi în domenii
de drept conexe (drept
imobiliar, drept comercial,
drept fiscal, dreptul muncii,
dreptul concurenţei sau
arbitraj intern şi
internaţional). În ultimii ani,
în afara Departamentului de
Consultanţă, am dezvoltat un
Departament de Litigii,
format din avocaţi capabili să
pledeze în faţa tuturor
instanţelor judiciare, inclusiv
la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, pentru a răspunde
nevoilor investitorilor. În
prezent, avem inclusiv mulți
clienți în rândul
antreprenorilor români.
Cabinetul numără astăzi circa

Cocktailul aniversar Gruia Dufaut, la sediul Ambasadei Fran]ei `n România
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30 de persoane din care
jumătate sunt avocați de
valoare, iar marele nostru
avantaj este acela că avem
resursele unui cabinet de
avocatură de talie
internaţională, dar
flexibilitatea unui cabinet
independent, de talie umană.

unde şi cum va găsesc
investitorii?

Clienţii mulțumiți sunt cei
mai buni promotori ai
business-ului nostru. Un
client mulțumit ne-a adus tot
timpul un alt client, alți doi
ne-au adus patru şi așa mai
departe. 
Succesul în avocatură
înseamnă o bună reputație,
integritate şi profesionalism,
fără a lua în discuție 
know-how-ul necesar
oricărei profesii.
Zilnic ne preocupăm să
păstrăm şi să ducem mai
departe această viziune, iar
interesul meu şi al echipei a
fost să încheiem parteneriate
de lunga durată cu toți
clienții noștri.
În fine, faptul că investitorii
«ne găsesc», se datorează
recunoaşterii valorii avoca -
ţilor noştri de către cei din jur,
felului în care, la rândul nos -
tru, ne evaluăm perfor man ţa
individuală şi ne raportam la
deontologia profesională. 
Ne recomandă numărul
proiectelor pe care le-am
derulat, complexitatea
acestora, numărul cazurilor
câștigate, felul în care reușim
să ne comunicam aceste
valori în care credem. 

acest an are o semnificație
deosebită pentru
dumneavoastră. ați marcat

25 de ani de activitate în
romania şi ați fost
decorată cu ordinul francez
legiunea de onoare în
grad de cavaler. ce
reprezintă acest lucru
pentru dumneavoastră?

Într-adevăr, la sfârșitul lunii
martie, prin Decret semnat de
președintele Franței, François
hollande, am fost distinsă cu
ordinul Legiunea de Onoare
în grad de Cavaler.
Ceremonia de decorare a
avut loc la Ambasada Franței
în Romania, pentru că
această distincție are legătură
mai ales cu activitatea mea în
domeniul consultanţei
juridice în Romania, în
favoarea dezvoltării relațiilor
dintre cele două ţări. 
Distincția ce mi-a fost
acordată este o recunoaștere
la care nu m-am așteptat
nicio clipă, dar care mă
onorează şi care mă obligă să
continui ceea ce am început.
vă mărturisesc că atunci

când am decis să-mi inves tesc
toată energia în România am
crezut că, prin know how-ul
şi experiența mea, pot avea o
contribuție la dezvoltarea
investițiilor franceze în
România şi că pot face ceva
ca lucrurile să se miște în
această ţară. Şi astăzi, după
25 de ani, cred același lucru. 
Cred că în Romania sunt încă
multe lucruri bune de făcut şi
multe domenii în care pre zen -
 ţa investitorilor este vitală.

cum apreciați evoluția
pieței avocaturii din
românia?

Suntem într-un proces de
maturizare a pieței, cu o
concurenţă în creștere, pe
fondul afirmării unei noi
generații de avocați de
business, formați în decursul
ultimilor 20 de ani, şi a
pătrunderii marilor case de
avocatură internaționale. 
Evoluțiile din această piață
au, de asemenea, legătura cu

modificările de
comportament ale clienților,
după perioada de criză
economică. Avem de-a face
cu o clientelă care vine cu
cereri din ce în ce mai
complexe şi care nu ezită să
pun\ în concurenţă avocaţii,
în dorinţa de a-şi limita
bugetele. Într-un astfel de
context, avocații de business
sunt obligați să rămână
competitivi. Pentru a avea
succes pe o piață tot mai
fragmentată şi cu cereri tot
mai complexe, cabinetul
trebuie să-şi gândească
dezvoltarea în acord cu noile
progrese tehnologice şi să
plaseze echipa în centrul
strategiei sale, pentru a
propune prestații juridice
pertinente bazate pe soluții
creative şi inovatoare.
viitorul Cabinetului Gruia
Dufaut ţine în primul rând de
echipa de azi care este teme -
lia Cabinetului de mâine.

Mircea Fica

~mpreun\ cu Ambasadorul Fran]ei `n România, Dl. François Saint-Paul
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ce v-a determinat să vă
specializați în dreptul
concurenței?

În primul rând, este una din
materiile care mi-au plăcut încă
de pe timpul facultății. După
cursurile Universității din
București, am avut ocazia să o
aprofundez serios la cursurile de
master în dreptul Uniunii
Europene pe care l-am absolvit în
Franța, ceea ce mi-a oferit un
mare avantaj. La acel moment m-
a atras faptul că este un domeniu
de nișă, având o logică proprie,
care merge mână în mână cu
teoria economică, și pe care în
România destul de puțini avocați
o stăpânesc. Ulterior, am și avut
norocul să mă lovesc în practică
de dosare la cel mai înalt nivel,
incluzând investigații ale
Comisiei Europene (care este
autoritatea de concurență
“supremă” în cadrul UE). Cu
această ocazie, am realizat nu
numai că îmi place dreptul
concurenței dar că este și un
domeniu pe care îl “simt”.

cum este organizată echipa pe
care o coordonați? care au fost
momentele cheie în
dezvoltarea departamentului?

Echipa de concurență cuprinde
numai avocați specializați, la
toate nivelurile. După cum
spuneam, fiind un domeniu de
nișă, nu pot face concurență
decât acei avocați care l-au
studiat cu temeinicie și care îl
înțeleg. Altfel, răspunderea este
uriașă (reglementările de
concurență prevăd amenzi de
până la 10% din cifra de afaceri
anuală la nivel de grup a
clientului, fiind posibile chiar și
consecințe penale). Cele mai
importante momente au constat
în aprecierile deosebite primite

de la clienți, care ne-au încurajat
să mergem mai departe în acest
domeniu extrem de dificil. De
exemplu, după ce am asistat unul
dintre clienții noștri – companie
multinațională - într-o
investigație a Consiliului
Concurenței, aceasta a avut
încredere să ne încredințeze
redactarea politicii de compliance
în materie de concurență
europeană, la nivel de grup. Un
alt exemplu foarte frumos îl
reprezintă faptul că un partener al
unei importante firme de
avocatură din SUA ne-a
mărturisit că, din toate firmele de
avocatură cu care a lucrat timp de

15 ani în diverse țări cu privire la
un contract de distribuție care
ridica probleme substanțiale de
concurență, noi am fost firma
care a făcut cea mai bună
analiză. Astfel de momente îți
dau aripi.

Mulți avocați de la Maravela &
asociații care lucrează cu
dumneavoastră în cadrul
departamentului de
competiție / dreptul
concurenței au activat anterior
în cadrul unor mari companii,
fiind la curent cu toate
procedurile din acest sector
sofisticat. cum vedeți
dezvoltarea acestui
departament, ținând cont de
volumul de muncă din ultimii
ani și de investigațiile tot mai
numeroase ale consiliului
concurenței?

Practica de concurență este în
continuă creștere, pe fondul
aprecierilor clienților, al
intensificării activității de
business în România și al
creșterii constante a activității
autorităților de concurență.
Prevedem că în viitorul apropiat
va fi necesar să recrutăm noi
membri pentru echipa de
concurență.

lucrați în special cu clienți
străini. care au fost
principalele provocări ale
echipei de dreptul concurenței,

Nivelul de
conștientizare a
regulilor de
concurență antitrust
este în continuare
scăzut, și nu numai
în rândul
managerilor români.

practica 
de concurență 
este în continuă creștere
Interviu cu aLINa POPeScu, co-Managing Partner, Maravela & asociații
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în ultimii ani? În ce
proiecte ați asigurat
consultanță? 

Am avut multe proiecte
frumoase, din toate
domeniile dreptului
concurenței. Menționăm în
mod deosebit investigațiile
în materie de concurență
neloială și antitrust,
conceperea de politici de
compliance în materie de
concurență la nivel național
și european, analiza mai
multor sisteme de distribuție
exclusivă și selectivă și a
contractelor aferente din
perspectiva concurenței,
analiza a numeroase
mecanisme contractuale și
practici comerciale pentru
validare din perspectiva
dreptului concurenței,
asistență în legătură cu
controlul concentrărilor
economice (în cadrul
tranzacțiilor M&A), asistarea
beneficiarilor și autorităților
publice în legătură cu
diferite forme de ajutor de
stat etc.

În ultima perioadă a
crescut numărul dosarelor
de fuziuni și achiziții
(M&a) pe care le-ați
gestionat, sector
complementar / integrat
cu cel al dreptului
concurenței. În ce industrii
credeți că va crește nevoia
de consultanță cu specific
concurențial?

Nu există industrii cu o
nevoie mai mica sau mai
mare de consultanță, toate
având nevoie de prevenție în
egală măsură. Chiar
presupunând că un anumit
domeniu de activitate nu se

află sub lupa autorității de
concurență (care în
investigațiile sectoriale se
axează preponderent pe acele
domenii susceptibile de
restrângeri majore ale
concurenței care afectează
un număr mare de
consumatori/utilizatori
finali), este oricând posibil
ca un partener/potențial
partener de afaceri sau un
concurent să adreseze o
plângere autorității pentru
pretinse fapte
anticoncurențiale. Chiar dacă
investigația nu se soldează
cu o amendă (și cu atât mai
mult atunci când
întreprinderea chiar este
sancționată), disconfortul și
costurile atrase de o posibilă
investigație depășesc, în cele
mai multe cazuri, cu mult
costurile măsurilor de
prevenție.

cum apreciați nivelul de
conștientizare  / gradul de
cunoaștere a managerilor
români în privința regu li -
lor și standardelor impuse
de legea concurenței?

Deși pare greu de crezut
(având în vedere potențialele
riscuri), nivelul de
conștientizare a regulilor de
concurență antitrust este în
continuare scăzut, și nu
numai în rândul managerilor
români. Sunt în continuare și
companii internaționale mari
care nu acordă suficientă
atenție acestui domeniu. Iar
companiile românești stau cu
atât mai prost, cu cât cele
mai multe nu sunt dispuse să
plătească pentru prevenție și
în general nu recurg la
avocați specializați în acest
domeniu decât atunci când

au Consiliul Concurenței la
usă. De multe ori acest lucru
se datorează faptului că
unele practici
anticoncurențiale, chiar și
din cele considerate grave,
pot părea unui om de
business absolut normale și
legitime pentru domeniul său
de activitate. Astfel, mulți
manageri se gândesc mai
degrabă la concurența
neloială, care este un subiect
total diferit (și de principiu,
mult mai puțin usturător) de
normele de concurență
antitrust.

foarte multe companii
românești au criticat
modul în care Ministerul
finanțelor publice a
realizat selecția  /
punctajul pentru alocarea
fondurilor din schemele de
ajutor de stat, în sesiunea
11 iu lie - 22 august 2016.
cum comentați?

Până să ajungem la selecție,
avem probleme mult mai
mari. În primul rând,
schemele de ajutor în sine
sunt reglementate defectuos
– actele normative sunt
lacunare și/sau conțin
contradicții, ghidurile
utilizatorilor emise pe baza
schemelor de ajutor de către
autoritățile de resort ajung să
adauge substanțial la
schemele de ajutor (ceea ce,
din punct de vedere al
tehnicii legislative și al
ierarhiei actelor normative,
nu este permis), condițiile de
acordare a ajutorului și
monitorizare ulterioară a
proiectelor presupun o
muncă enormă din partea
unui potential investitor
interesat la dosarul și

procedurile aferente etc. În al
doilea rând, investitorii
dispuși să facă toată această
muncă se lovesc de o
anumită lipsă de
previzibilitate cu privire la
procedura de acordare și
perioadele în care pot aplica,
pentru a se asigura că există
fonduri disponibile. Faptul
că statul român a publicat o
schema de ajutor nu
înseamnă neapărat că are și
bani să o implementeze. În al
treilea rând, ajutoarele de
stat acordate sub alte forme
decât finanțările
nerambursabile sunt, mai
ales la nivel local,
implementate fără a fi
verificate în prealabil sub
aspectul dreptului
concurenței. Acest lucru
poate să ducă, în cazul unui
ajutor nelegal, la recuperarea
lui de la întreprinderile
beneficiare. Și acestea sunt
numai câteva din problemele
existente. După cum vedeți
deci, discuția din ultima
perioadă este doar cireașa de
pe tort.

susțineți constant elsa
românia și derulați
campanii de formare
pentru avocații stagiari.
cum vedeți interesul
tinerilor absolvenți de
drept pentru sectorul
dreptului concurenței? 

Interesul tinerilor
profesioniști pentru acest
domeniu este din ce în ce
mai ridicat, cu atât mai mult
cu cât oportunitățile de a
practica în această materie
nu sunt la fel de dese ca în
cazul altora.

Mircea Fica
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domnule avocat vasile
deleanu, revista „legal
Magazin” vă provoacă la
un dialog pe o temă mai
puțin discutată în
românia. este vorba
despre capacitatea
consumatorului român de
a-și asuma respectarea
obligațiilor contractuale.

Am acceptat acest dialog nu
pentru vizibilitate în piața
avocaturii, ci dintr-un
considerent în primul rând
uman și, în al doilea rând,
profesional, obiectiv.
Aspectele privitoare la bănci,
legate de darea în plată și de
cesionarea de creanțe au
inflamat societatea
românească; așa se întâmplă
la noi în situații din acestea
și nu e rău, pentru că asta
arată că suntem vii, chiar
dacă formăm o nație
pătimașă. În esență, tot ce se
întâmplă legat de activitatea
contractuală, de împrumut și
de restituire nu înseamnă
lucruri noi, ci reprezintă o
problemă juridică
reglementată de 2000 de ani,
din Dreptul roman sau de
200 de ani, prin Codul civil
al lui Napoleon. Noi le-am
abordat acum cu emoție, cu
pasiune și cu jigniri
personale la adresa celor
care nu sunt de acord cu noi.
Astfel de abordări nu ne
absolvă de executarea

obligațiilor contractuale.
Incapacitatea noastră de a
înțelege și de a ne asuma
obligația de respectare a
sarcinilor contractuale nu ar
fi căpătat o asemenea

dimensiune emoțională (ca
să fiu delicat în exprimare),
dacă și noi, românii, am fi
avut instituțiile care i-au
educat în acest sens pe
occidentali.

la ce vă gândiți când
spuneți instituții de
educare în ceea ce
privește respectarea
obligațiilor contractuale?

Este vorba despre ceea ce,
în termenii Comisiei
Europene, se numește de
vreo zece ani afirmarea
culturii contractului, care
înseamnă înțelegerea
conștientă a faptului că
trebuie cu bună-credință să
negociem, să semnăm și să
executăm contractul. Cheia
întregului edificiu este
această obligație de a
respecta contractul. Un
contract are aceeași valoare
de lege între părțile care l-
au semnat, așa cum legea
are valoare pentru noi toți,
cetățenii unui stat. Singura
deosebire este că un
contract are valoare de lege
doar între noi doi, cei care
l-am semnat, iar aceasta se
numește „relativitatea
efectelor contractului”. 
Noi vorbim despre toate –
de situația noastră, de banii
noștri, de copii, dar nu
despre această valoare de
lege. În vechime, potrivit
Dreptului roman, datornicul
era vândut ca sclav sau era
dus la închisoarea
datornicilor. La fel se
întâmpla în secolele 
XvIII-XIX. Pe toți ne-au
impresionat cărțile lui

darea În plată 
este o situație de criză
Interviu cu VaSILe DeLeaNu, Managing Partner, Deleanu & Grigorescu
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Charles Dickens. El era copilul
unui tată mai extravagant cu
cheltuielile, care a intrat în
insolvență și a fost trimis la
închisoarea datornicilor.
Scriitorul a fost marcat toată
viața și de aici a rezultat stilul
literaturii sale. Noi nu am avut
ceva de felul acesta.
Comunismul ne-a alintat într-un
fel și ne-a eliminat instinctul de
conservare. În economia de
piață ne-am trezit năuci, am
crezut că totul ni se cuvine și
ne-am prins într-o horă unde am
crezut ca toți luăm credit de la
bănci, facem afaceri și în final
câștigăm. Dacă de-a lungul
timpului nu am fost vânduți ca
sclavi, nu am fost închiși la
închisoarea datornicilor (am
avut legea, în secolul XIX, dar
se zice că a rămas neaplicată din
lipsă de spațiu în care să fie
strânși cei în cauză), de ce acum
suntem noi așa de ignoranți cu
bună-știință și nu înțelegem să
ne respectăm obligația
contractuală?! Nu am auzit nicio
asumare în acest sens, ci doar
critici că statul nu ne ajută, că
băncile trebuie să le radem; dar
noi înșine nu avem nicio vină?!
Asta e frământarea mea ca
avocat român, care-mi doresc să
fie mai bine în țara mea.

legea dării în plată a inflamat
dezbaterea pe tema relației
dintre clienți și bănci.
dumneavoastră vedeți însă în
aceste dezbateri un aspect
mai profund, și anume
disciplina respectării
contractului.

Darea în plată este o instituție
nouă în Codul nostru civil. Până
acum, era doar o interpretare, o
jurisprudență, o doctrină a
vechiului Cod civil, care spunea
că creditorul nu poate fi obligat

să primească în schimbul
prestației sale un alt bun, chiar
dacă acesta este cu o valoare
mai mare. Dacă totuși acceptă,
aceasta se numește dare în plată.
De-a lungul carierei mele, m-am
întâlnit cu situații dintre cele
mai diverse de materializare în
acest sens; cineva a vrut să
ofere ca dare în plată niște
calorifere vechi și ruginite. Deci
noțiunea e veche, dar până acum
a reprezentat numai o preluare
din Dreptul roman, Datio in
Solutum. Acum, este o
reglementare, care prevede ca
debitorul să dea ceva, dar cu
acceptul creditorului, aceasta
fiind și esența, anume că „nu
poți să-i bagi pe gât” orice. 
Această instituție – nou
reglementată, însă veche ca
existență – este o aplicație
practică a forței obligatorii a
contractului. Ea este esențială
pentru mersul unei societăți, nu
numai comerciale, ci și civile.
Este o concepție fundamentală,
pe care nu ar fi rău să ne-o
reamintim și să ne-o asumăm în
fiecare dimineață așa cum ne
spălăm pe dinți. Un contract
semnat de noi înseamnă o
obligație exact cum este
obligația de a nu trece strada pe

roșu, de a nu omorî un om, de a
nu dărâma o clădire. Toate de
acest fel sunt obligații provenite
din lege, iar dacă facem altfel,
statul are dreptul să aplice forța
lui de coercițiune. Contractul
fiind lege doar pentru cei doi
care l-au semnat, creditorul are
dreptul să facă apel la organele
statului pentru a-l sprijini în
executarea obligației
debitorului. În astfel de cazuri
intervine executorul
judecătoresc, nu se intervine ca
în penal, cu poliția sau cu alte
astfel de forme. Este dreptul
creditorului să ceară executare
silită. Cei care au semnat
contracte nu au înțeles ori nu au
vrut să ia în seamă aceste
prevederi, nu au întrebat un
avocat. Aici se vede
superficialitatea specifică nației
noastre, care ne-a făcut să
intrăm în contracte pe care nu
am putut să le onorăm și ne-a
dus la niște situații de criză. 
Darea în plată este o situație de
criză. Ca manifestare tipică, este
involuția cursului francului
elvețian. Acolo s-a văzut că nu
am înțeles nimic din cultura
contractului. Totodată, ca
argument, s-a adăugat problema
bunei-credințe, element esențial
în negocierea, redactarea,
semnarea contractului. Ideea de
bază este că toate actele civile
pe care le asumăm trebuie făcute
cu bună credință. Coco Chanel
spunea că esența activității
comerciale este buna-credință.
Referitor la noi, elocvente sunt
afirmațiile multiple de ordin
sociologic, filozofic, psihologic
făcute de-a lungul timpului, de
la Rădulescu-Motru la Carol I,
în sensul că nu ne respectăm
obligațiile contractuale și, în
general, cuvântul dat.

Mugur Istode

Incapacitatea
noastră de a înțelege
și de a ne asuma
obligația de
respectare a
sarcinilor
contractuale nu ar fi
căpătat o asemenea
dimensiune
emoțională (ca să fiu
delicat în
exprimare), dacă și
noi, românii, am fi
avut instituțiile care
i-au educat în acest
sens pe occidentali.
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7 decembrie 2017
Gala Lady Lawyer, ediția a IV-a
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Hammond, Minciu &
asociații are expertiză
ridicată în asigurări, aviație,
M&a, petrol și gaze, ppp.
cum percepeţi apetitul in -
vestiţional al clienţilor dum -
neavoastră în anul 2016?
În cursul acestui an am
remarcat un interes crescut al
investitorilor pentru România.
Majoritatea clienților noștri
sunt fie societăți străine, fie
cetățeni străini, astfel încât
putem spune că afirmația de
mai sus se întemeiază pe
contactul direct cu aceștia.
România este o piața foarte
atractivă și clienții noștri sunt
interesați nu doar să inves -
tească, ci să dezvolte proiecte
de anvergură. În ciuda legis la -
ției deficitare și instabile în
anumite domenii, a birocrației
și a altor neajunsuri pe care
investitorii străini le repro șea -
ză României, aceasta prezintă
în continuare un potențial ce
nu poate fi ignorat. Conform
studiilor de specialitate,
perspectivele de creștere
economică ale țarii noastre
sunt ridicate, iar în zona
Europei de Sud-Est România
este percepută ca prezentând
caracteristicile necesare unei
investiții pe termen lung.
Avocații și societățile de
avocați  au posibilitatea de a
înlesni acest proces investi -
țional asigurând clienților nu
doar o înțelegere a cadrului
legislativ, ci, mai ales, soluții

menite să transforme planul de
a investi în Romania într-o
realitate.

recent v-ați alăturat
globalaw, o cunoscută rețea
internațională de firme
independente de avocatură.
care sunt avantajele apar -
tenenţei la această reţea?
Suntem mândri și onorați să
fim parte din organizația
Globalaw și unic reprezenant
al acesteia în România.
Calitatea hammond, Minciu
și Asociații de membru al
Globalaw este o confirmare și
o garanție a profesiona -
lismului, experienței și calității
serviciilor furnizate. Pe lângă
prestigiul de fi membru al
acestei organizații, aparteneța
la Globalaw creează premisele
dezvoltării profesionale prin
schimbul de experiență și
contactul direct cu alte
societați de avocați și clienții
acestora. A fi membru
Globalaw este o oportunitate
deosebită, dar și o responsa -
bilitate care ne determină să
fim mereu mai buni și mai
pregătiți pentru provocările
profesiei.

ce strategie aveţi pentru
stimularea şi fidelizarea
angajaţilor? 
Colaboratorii noștri sunt foarte
importanți pentru noi. Prin
natura profesiei suntem toți, în
primul rând, colegi aflați pe

paliere diferite de experiență
pro fesională. În cadrul
hammond, Minciu și
Asociații dorim să creăm un
mediu care stimulează
dezvoltarea profesională și
personală. Încurajăm succe -
sele academice și profe sio -
nale, le răsplătim și apreciem,
dar, în egală măsură, ne dorim
a avea în echipa noastră, nu
doar buni profesioniști, ci și
avocați care etalează principii
morale și etice. 
De asemenea, punem preț pe
stabilitate și pe colaborarea pe
termen lung, astfel încât, ne
dorim să asigurăm condițiile
necesare pentru a crește
împre ună. În funcție de re zul ta -
tele profesionale, și de cele lal te
caracteristici menționate ante -
rior, asigurăm celor ce lucrea -
ză alături de noi, posibilitatea
de a evolua în cadrul
societății. Suntem deschiși, ne
plac oamenii care doresc să se
dezvolte și să se perfecționeze.

potrivit rezultatelor stu -
diului global “tendințe în
serviciile juridice”, realizat
de rsg consulting la cere -
rea deloitte legal, 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 costu -

rilor. cum vedeți evoluția
pieței avocaturii în
românia, în acest context? 
Într-adevăr, putem confirma
concluziile studiului indicat de
dumneavoastră. Din
interacțiunea cu colegii din
Globalaw, dar și ca urmare a
participării la diverse
conferințe și forumuri
internaționale, rezultă, din ce
în ce mai mult, această nevoie
de transformare a pieței
serviciilor juridice. Clienții își
doresc mai mult, au nevoie de
mai mult decat simple sfaturi
de natură juridică. La nivel
mondial interacțiunea și inter -
dependența tuturor domenilor
de activitate, ca efect direct al
globalizării, determină
necesitatea unor soluții pentru
probleme complexe, astfel
încât societățiile de avocați
trebuie să fie pregatite să
asigure clienților o gamă mai
sofisticată de servicii. De
asemenea, criticile constante
la adresa consumerismului,
precum și dorința de acutizare
a responsabilitații sociale atât
a indivizilor, cât și a compa -
niilor, au drept urmare un
impact direct asupra costurilor,
de aceea trebuie să fim pre gă -
ti ți și pentru această schim ba re.
Sunt sigură că piața avocaturii
din România se va adapta și
va răspunde acestor noi ce -
rințe ale pieței internațio na le.

Mircea Fica

aM reMarcat un interes 
crescut al investitorilor 
pentru roMânia
Interviu cu aLINa MINcIu, avocat Partener, hammond, Minciu & asociații
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De mai mulți ani
asistăm la un
adevărat „război”

între o parte dintre clienții ce
au accesat diferite credite și
instituțiile bancare, conflict
ce s-a desfășurat și se
desfășoară pe mai multe
fronturi.
Primul dintre ele, în ordine
cronologică și a impactului,
este cel al „clauzelor
abuzive”, clauze ce au
determinat litigii în care au
fost și sunt implicați sute de
mii de debitori și majoritatea
băncilor de pe piață.
Litigiile având ca obiect
constatarea de către instanță
a existenței unor clauze
abuzive în contractele de
credit au prins amploare în
perioada adoptării celebrei
OUG 50/2010, dar germenii
acestora se regăsesc cu unu-
doi ani înainte, avându-și
fundamentul juridic în Legea
193/2000 privind clauzele
abuzive în contractele
comercianților cu
consumatorii, lege care a
transpus conținutul Directivei
Consiliului 93/13/CEE din 5
aprilie 1993.
Printre cele mai des întâlnite
clauze abuzive sunt cele
referitoare la suportarea
riscurilor contractului, care
cădeau strict în sarcina

consumatorului
(impreviziune, criza
financiară), cea referitoare la
dobândă, ce în cele mai
multe cazuri este variabilă
strict în funcție de voința
băncii, precum și cea
referitoare la comisionul de
risc.
Această din urmă clauză
probabil a avut și cel mai
evident efect asupra sumelor
achitate lunar de către
debitori, întrucât din cauza
procentului aplicat la sold  se
ajungea ca mai bine de o
treime din cuantumul ratei
lunare să fie reprezentat de
acest comision de risc, care
era instituit inclusiv în cazul
în care rambursarea
creditului era garantată prin
constituirea unei ipoteci
asupra unui imobil.

CoMIsIon deghIzat

De remarcat faptul că,
ulterior declarării în mod
expres ca ilegală a perceperii
unui comision de risc în
contractele de credit bancar,
prin OUG 50/2010, unele
instituții bancare s-au repliat
și au încercat să deghizeze
acest comision sub
denumirea de comision de
administrare credit, ce urma

a fi perceput alături de
comisionul de administrare
credit în cuantum fix ce deja
se percepea lunar. Procentul
noului comision de
administrare era identic cu
cel al comisionului de risc,
una dintre bănci chiar notând
la rubrica privind definiția
termenilor că în discuție este
un comision de administrare
a contractului de credit din
perspectiva riscurilor
asumate – iată că însăși
definiția acestui nou
comision era similară cu cea
a declaratului nelegal
comision de risc. De altfel
introducerea acestui
comision de administrare, ce
nu fusese considerat necesar
la data perfectării convenției
de credit, face să fie evidentă
intenția unor bănci de a eluda
prevederile OUG 50/2010.
O situație particulară în care
se pune în discuție eventuala
existență a unor clauze
abuzive în contractele de
credit bancar o constituie
investirea instanței de
judecată cu un atare capăt de
cerere în cadrul
constestațiilor la executare,
acțiuni promovate în urma
declarării scadenței anticipate
a creditului de către bancă și
începerii executării silite
împotriva debitorului.

Evident că în acest caz
instituția bancară pornește
executarea pentru diferența
de principal rămasă de
achitat (care, din cauza
modului de imputare a
plăților efectuate de obicei
este aproape de cuantumul
sumei împrumutate) plus
diferența din dobânda totală,
la care se adaugă toate
comisioanele stipulate în
contract (inclusiv cel de risc,
ulterior redenumit de
administare), penalitățile,
majorările, etc..

Care este CuantuMuLuI
doBânzII Pe Care 
este nevoIt să o aChIte
deBItoruL

Un aspect interesant pe care
l-am ridicat în practică și
deloc sau rar întâlnit este cel
al cuantumului dobânzii pe
care este nevoit să o achite
debitorul în cazul în care este
executat silit. În concret,
avem în vedere, spre
exemplu, situația în care
părțile au încheiat un contract
de credit imobiliar pe o
perioadă de 30 de ani, cu
constituirea, desigur, a unei
ipoteci asupra imobilului
achiziționat.
Dacă după 5 ani, spre

războiul 
dintre clienți și bănci
De cOSMIN VIDIcaN, avocat Partener, Vidican, Morgovan și asociații
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exemplu, din cauza întârzierii
în plata unor rate lunare,
banca declară scadența
anticipată a creditului va
executa garanția, continuând
executarea pentru suma ce
consideră că i se mai cuvine ,
utilizând un calcul de genul:
principal+dobândă+comision
are (inclusiv de risc sau
administrare)+penalități.
Debitorul se află astfel în
situația în care plătește ratele
lunare timp de 5 ani, pierde
imobilul afectat garanției și,
în lipsa altor bunuri ce ar
putea fi executate, suportă o
poprire asupra veniturilor
sale pentru achitarea
diferenței de debit, în
cuantum foarte ridicat de cele
mai multe ori.
Sigur că instanța de judecată,
constatând caracterul abuziv
al clauzei privind comisionul
de risc, va putea să dispună
încetarea executării pentru
suma ce corespunde acestui
comision, percepută de la
data primei plăți – ceea ce,
dat fiind cuantumul său, va
putea însemna chiar încetarea
executării.
Întrebarea care se pune însă
este ce se va întâmpla cu
dobânda deja achitată de
către client pe parcursul celor
5 ani? Este cunoscut că, pe
parcursul primilor ani
contractuali, se achită cea
mai mare parte a dobânzii,
cuantumul principalului
acoperit fiind nesemnificativ.
Ca atare, se ajunge la situația
în care debitorul achită în
acești 5 ani întregul cuantum
al dobânzii pentru creditul pe
30 de ani în ciuda faptului că
este în situația de a rambursa
integral creditul în 5 ani –
ținând cont de plățile făcute,
executarea garanției și

anularea clauzei privind
comisionul de risc (cu con -
secința diminuării semni fica -
tive a soldului total).

Putem preciza că în
dosare gestionate de noi, în
care am formulat capăt de
cerere în acest sens, instanța
a constatat că băncii i se
cuvine doar dobânda
corespunzătoare unui credit
similar, încheiat pe o
perioadă de doar 5 ani,
dispunând restituirea către
debitor a diferenței dintre
dobânda totală deja achitată
și dobânda pe care ar fi
datorat-o în ipoteza încheierii
contractului pe o perioadă de
5 ani.

Un al doilea front pe care
se poartă acest război este cel
al cererilor unora dintre
clienții ce au contractat
credite în ChF de înghețare a
cursului leu/chf la valoarea
de la data accesării creditului,
soluție ce se vrea a se
concretiza în prezent inclusiv
într-o propunere legislativă. 
Cunoaștem cu toții cauzele
acestor solicitări, respectiv
evoluția cursului leu/chf, care
a dus la dublarea ratei lunare
pe care debitorul o are de
achitat, totul pe fondul crizei
financiare prelungite în care
ne-am aflat.
Adăugând la aceasta
modalitatea în care s-au
accesat aceste credite – ele
fiind prezentate de către
instituțiile bancare ca o
alternativă la împrumuturile
în moneda națională sau în
euro (împrumuturi pentru
care debitorii nu erau eligibili
dar puteau obține aceeași
sumă în echivalent ChF, fapt
care i-a dus pe mulți înspre
ideea că a fost o acțiune
concertată și premeditată a

băncilor în vederea plasării
pe piață a acestor produse)
putem găsi justificare a
poziției pe care aceste
persoane o au.

InstanţeLe înCeP să
dIsPună  îngheţarea
CursuLuI La nIveLuL 
de La data ContraCtărII
îMPruMutuLuI

Spre deosebire de regimul
clauzelor abuzive, în materia
înghețării cursului instanțele
de judecată au fost mult mai
reticente în a admite astfel de
cereri; în ultima perioadă
însă se poate observa fără
prea mare efort o înmulțire a
cazurilor în care s-au
pronunțat hotărâri definitive
prin care s-a dispus
înghețarea cursului la nivelul
de la data contractării. Este în
orice caz un subiect de
urmărit pentru că în măsura
în care practica instanțelor se
va uniformiza treptat în
favoarea consumatorilor
impactul va fi unul deosebit,
având în vedere inclusiv
faptul că și persoanele cu
credite în alte valute pot și
vor putea solicita acest lucru
– și mă refer în special la
creditele în euro, unde chiar
dacă diferența de curs nu este
chiar atât de spectaculoasă ca
și la ChF putem asista la
diminuarea considerabilă a
soldului (să ne gândim doar
la cursul de aproximativ 3,6
lei/euro de la finele lui 2007
și cel de 4,5 lei/euro în
prezent).
Ultimul motiv de dispută
între consumatori și bănci
este constituit din mult-
discutata lege a dării în plată
– Legea 77/2016 – care dă

dreptul debitorului de a
obține stingerea în întregime
a datoriei sale prin darea în
plată în favoarea creditorului
a imobilului asupra căruia s-a
constituit garanția.
Această controversată lege a
suferit numeroase ajustări
încă din faza premergătoare
adoptării ei (excluderea
creditelor accesate prin
programul Prima Casă de la
aplicarea efectelor legii fiind
doar un exemplu) urmând a
fi supusă inclusiv unui
control de constituționalitate.
Deși textul legii pare clar și
sfera de aplicare strict
determinată în practică au
apărut numeroase probleme
odată cu expedierea primelor
notificări de dare în plată –
să ne gândim doar la
suportarea costurilor
presupuse de transferul
proprietății (onorariile
notariale și impozite către
stat).
Legea dă posibilitatea
creditorilor să conteste
îndeplinirea criteriilor de
admisibilitate prevăzute de
lege, practica instituțiilor
bancare fiind vădit neunitară
în acest sens, ghidată,
probabil, pe lângă aspectele
strict legale, procedurale, și
de interese și calcule
economice.
Ca să încheiem într-o notă
oarecum veselă, nu putem să
nu remarcăm inventivitatea
de care dau dovadă băncile în
motivarea contestațiilor, cu
argumente uneori întemeiate,
alteori mai puțin ancorate în
realitate – un subiect de
asemenea de urmărit,
impactul legii nefiind pare-se
nici pe departe atât de mare
pe cât îl anticipau instituțiile
bancare.



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
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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proprietate industrială

Pe 23 Iunie 2016 în
urma referendumului
din Marea Britanie, o

majoritate anemică a votat în
favoarea ieşirii ţării din
Uniunea Europeană.
Prezentul articol îşi propune
o trecere în revistă a
principalelor implicaţii
pentru societăţile româneşti
ale ieşirii Marii Britanii în
ceea ce priveşte proprietatea
industrială: mărci, brevete,
desene, certificate
suplimentare de protecţie.

Pe terMen sCurt- 
PrIntre LaCrIMI 
ŞI MuLte InCertItudInI

Marea Britanie nu a ieşit
efectiv din Uniunea
Europeană ca urmare a
referendumului. Ieşirea
presupune îndeplinirea unui
număr semnificativ de
proceduri legale guvernate de
articolul 50 din Tratatul UE,
a căror durată în principiu
este de doi ani, cu
posibilitatea unei prelungiri.
La data acestui articol, este
neclar atât calendarul de
negociere între EU 27 şi
Marea Britanie precum şi
obiectul negocierii, respectiv
dacă se negociază întâi
ieşirea ţării şi apoi bazele
noii colaborări politice şi
economice sau se negociază

în paralel.
Un alt motiv serios de
incertitudine îl reprezintă cui
va da prioritate Marea
Britanie în stabilirea noilor
sale relaţii comerciale:
foştilor colegi din UE, sau
terţelor ţări? Impactul acestei
priorităţi este semnificativ
pentru UE în ansamblu
pentru că Marea Britanie este
a cincea economie a lumii.
În prezent, valoarea totală a
capitalului subscris de
societăţile româneşti cu
capital britanic ar situa
această ţară pe locul 101,

drept urmare impactul direct
în economia românească nu
este semnificativ.
Aceeaşi decizie privind
viitorii parteneri de afaceri
privilegiaţi va influenţa şi
activitatea societăţilor
româneşti care exportă în
Marea Britanie, inclusiv
eforturile lor de a proteja
proprietatea industrială.
Aşadar este de aşteptat ca
incertitudinea să dureze mai
mulţi ani, timp în care Marea
Britanie rămâne ţară a UE,
cu toate consecinţele care
decurg.

1. BrevetuL euroPean

Brexit nu are impact direct
asupra Brevetelor Europene,
întrucât acestea sunt
guvernate de Convenţia de
Brevet European, care în
prezent reuneşte 38 de state
şi care nu are legătură cu
Tratatul Uniunii Europene,
ţări precum Turcia sau
Elveţia fiind membre ale
acestei Convenţii fără să fie
membre ale UE.
Un Brevet European se
obţine printr-o procedură
centralizată în faţa Oficiului

brexit- lacriMi, 
oportunități și incertitudini
De RaLuca VaSILeScu, președintele camerei Naționale a consilierilor în Proprietate Industrială din România

RaLuca VaSILeScu
cabinet M. Oproiu
raluca@oproiu.ro
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European de Brevete (OEB)
cu sediul la Munchen (Ger -
ma nia), iar după acordare,
titularul brevetului înde pli -
neşte formalităţile de validare
şi menţinere în vigoare în
ţările de interes din cele 38.
România este membră cu
drept deplin din anul 2003, în
prezent pe teritoriul
României fiind în vigoare mii
de brevete europene a căror
procedură de validare a fost
îndeplinită în faţa Oficiului
de Stat pentru Invenţii şi
Mărci (OSIM).
Din nefericire, numărul
cererilor de brevet european
având ca solicitanţi persoane
fizice sau juridice din
România este în continuare
foarte scăzut. Astfel, în anul
2015 numărul de cereri de
brevet european având
solicitanți din România  a
fost de numai 33, față de 33
în Bulgaria, 99  în Ungaria,
568  în Polonia2.

2. BrevetuL unItar 

Brevetul unitar este guvernat
de un set de acte normative
care constă în două
Regulamente ale Uniunii
Europene  şi anume un
Regulament privind brevetul
unitar, un Regulament
privind regimul traducerilor
precum şi  Acordul privind
Curtea unică în materie de
brevete (Acordul CUB) care
priveşte instanţele de
judecată competente să
soluţioneze litigiile
brevetului unitar, semnat de
toate ţările UE cu excepția
Spaniei, Poloniei și Croației.
Spre deosebire de actualul
brevet european — care după
acordare trebuie validat şi
publicat în fiecare țară de

interes pentru titular, brevetul
unitar ar urma să fie valabil
fără publicare oficială în lim -
bile celor 25 țări participante.
Pachetul brevetului unitar ar
fi urmat să intre în vigoare în
momentul în care Acordul
CUB este ratificat de un
număr de 13 state din cele 25
care l-au semnat, intre cele
13 trebuind sa se afle Germa -
nia, Franţa şi Marea Britanie.
Până la data acestui articol,
numai unsprezece ţări au
ratificat Acordul CUB:
Austria, Belgia, Bulgaria,
Danemarca, Franţa, Luxem -
burg, Malta, Olanda, Portu -
galia, Suedia şi Finlanda.
Ieşirea din Uniunea
Europeană a Marii Britanii
va amâna – să speram sine
die – intrarea în vigoare a
pachetului brevetului unitar.
Amânarea intrării în vigoare
a pachetului brevetului unitar
reprezintă, pentru societăţile
româneşti cea mai fericită
consecinţă directă şi sigură a
Brexitului, deoarece nu  va
mai plana sabia lui Damocles
deasupra capului societăţilor
româneşti, respectiv
posibilitatea reală ca un
titular de brevet unitar să le
cheme la judecată în faţa
curţii de brevet unitar de la
Paris, Munchen sau Londra.
În sistemul actual, litigiile
referitoare la brevetele vala -
bile pe teritoriul României
(atât încalcare cât şi validi -
tate) se soluţionează numai în
faţa instanţelor din România.

3. MarCa unIunII euroPene 
ŞI desenuL unIunII euroPene 

Actualmente, marca Uniunii
Europene (fosta marc\
comunitară) acoperă întreg
teritoriul Uniunii Europene,

fiind obţinută printr-o
procedură unică în faţa
Oficiului Mărcii Europene
(EUIPO, fost OhIM) cu
sediul la Alicante. În mod
similar desenul Uniunii
Europene.
Odată cu ieşirea Marii
Britanii din UE, marca UE
nu va mai acoperi şi teritoriul
Marii Britanii. În consecinţă,
societăţile româneşti cu
interese comerciale în Marea
Britanie vor trebui să depună
la Oficiul Britanic printr-un
mandatar local, cererile de
marcă şi respectiv desen.
Cât priveşte mărcile UE
înregistrate până în prezent
cât şi în perioada de tranziţie
până la ieşirea efectivă a
Marii Britanii din UE,
statutul acestora pe teritoriul
Marii Britanii va fi clarificat
în cursul negocierilor care se
vor purta între cei 27 rămaşi
şi Marea Britanie.

4. CererILe de MărCI, Brevete
ŞI desene dePuse La osIM

Brexit-ul nu are impact
asupra  cererilor de mărci,
desene şi brevete depuse
direct la OSIM.

5. CertIfICateLe
suPLIMentare de ProteCtIe

Certificatul Suplimentar de
Protecţie reprezintă o
extindere a valabilităţii unor
brevete din domeniul
farmaciei sau al protecţiei
plantelor, cu rolul de a
compensa anii în care
titularul nu a fost în măsură
să îşi fructifice drepturile din
pricina procedurilor lungi de
punere pe piaţă a produselor.
Această extindere este
reglementată prin două

Regulamente ale UE, unul în
domeniul farmaceutic şi unul
în domeniul protecţiei
plantelor, şi nu poate fi mai
mare de cinci ani, solicitările
fiind depuse la oficiul
fiecărei ţări de interes din
UE.
Unul dintre documentele de
bază în dosarul prin care se
solicită acordarea protecţiei
este autorizaţia de punere pe
piaţă a medicamentului, care
în prezent poate fi depusă
atât dintr-un stat al UE, cât şi
de la Agenţia Europeană a
Medicamentului (EMA).
Ieşirea Marii Britanii afec -
tează certificatele de pro -
tecţie suplimentară solicitate
în România pentru cazurile în
care, ulterior ieşirii, titularul
brevetului şi producător de
medicamente are autorizaţia
de punere pe piaţa din Marea
Britanie- chestiune care se va
negocia în cadrul
procedurilor de ieşire.

6. ConCLuzII

Cu excepţia notabilă şi
fericită a amânării intrării în
vigoare a pachetului
brevetului unitar, Brexit-ul
nu are pe termen scurt impact
major asupra protecţiei
proprietăţii industriale pe
teritoriul României.
Românii care au interese în
Marea Britanie vor trebui să
îşi înregistreze la nivel
naţional mărcile şi desenele
înainte de data efectivă a
separării. Până atunci….
business as usual.

1 Articol Agerpres (Mariana Nica,
24 Iunie 2016), citand surse din
ONRC
2 Sursa: Website-ul Oficiului
European de Brevete
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Adoptată deja de
aproape un an, Legea
151/2015 privind

procedura insolvenței
persoanei fizice a reintrat în
atenția publicului o dată cu
discutarea devansării
termenului la care aceasta
urmează a deveni funcțională.
Actualmente, data intrării în
vigoare a legii este 1 ianuarie
2017, fiind însă în dezbatere
modificarea acestui termen,
în sensul reducerii sale, și
stabilirea ca dată de intrare în
vigoare a legii la începutul
lunii noiembrie 2016. 
Având în vedere comple xita tea
legii, într-un spațiu restrâns,
nu se poate face decât o
punctare a elementelor pe
care s-a structurat aceasta, în
așa fel încât, în urma lectu -
rării sale, oricine să poată să
își creioneze un tablou gene ral
asupra acesteia. Prin urmare:

1. Care sunt PersoaneLe
fIzICe Cărora LI se aPLICă
ProCedura regLeMentată 
de Legea 151/2015?

Persoanele fizice care pot
beneficia de dispozițiile men -
ționate, trebuie să înde pli -
neas că următoarele condiții:
Să aibă calitatea de
debitori pentru obligații
personale, adică, să fie vorba

de obligații care să  incumbe
acestora în nume propriu,
pentru satisfacerea unor
nevoi personale  și nu debite
rezultate din  derularea unor
activități de exploatare a unei
întreprinderi;
Obligațiile sale restante să
aibă o scadență mai mare de
90 de zile și să aibă o valoare
totală mai mare decât suma a
15 salarii minime pe economie;
Să aibă domiciliul sau
reședința în România, cu cel
puțin 6 luni anterioare depu -
nerii cererii de deschidere a
procedurii insolvenței;
Să fie în stare de insol ven ță,
adică – ne explică legea –
„insuficienţa fondurilor
băneşti disponibile pentru
plata datoriilor, pe măsură
ce acestea devin scadente” și
„şi nu există o probabilitate
rezonabilă de a redeveni,
într-o perioadă de maximum
12 luni, capabil să îşi
execute obligaţiile astfel cum
au fost contractate, cu
menţinerea unui nivel de trai
rezonabil pentru sine şi
pentru persoanele pe care le
are în întreţinere”;
Să nu fi beneficiat  în
ultimii 5 ani anteriori de o
altă procedură care să se fi
finalizat cu eliberarea de
obligații restante;
Să nu fi fost condamnat

definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni de evaziune
fiscală, a unei infracţiuni de
fals sau a unei infracţiuni
intenţionate contra
patrimoniului prin
nesocotirea încrederii; 
Să nu fi fost concediat în
ultimii 2 ani anteriori
depunerii cererii, din motive
imputabile persoanei sale;
Să nu fie în situația în
care, deși apt de muncă, nu
a depus diligenţa rezonabilă
în vederea identificării unui
loc de muncă sau să
fi refuzat, în mod nejustificat,
un loc de muncă propus ori
o altă activitate aducătoare de
venit;
Să nu fi  acumulat datorii
noi, prin cheltuieli voluptuare
deși ştia sau ar fi trebuit să ştie
că este în stare de insolvenţă;
Să nu fi determinat sau
înlesnit ajungerea în stare de
insolvenţă, cu intenţie sau
din culpă gravă, cum ar fi
contractarea de datorii mai
mari decât 25% din valoarea
obligațiilor deja existente,
asumarea în ultimii 3 ani
anteriori de obligații excesive
raportat la starea de fapt a
patrimoniul său, efec tuare de
plăți preferențiale sau trans -
ferul de bunuri, care a avut
ca efect golirea de active a
patrimoniului și inducerea

stării de insolvență, să nu fi
demisionat sau să fi fost de
acord cu încetarea unui
contract de muncă în ultimele
6 luni anterioare depunerii
cererii și să nu aibă deschisă o
altă procedură de insolvență.

2. CuM se desChIde
ProCedura InsoLvenţeI?

Persoanele care îndeplinesc
condițiile în vederea aplicării
legii au la dispoziție mai
multe variante:
în cazul în care apreciază
că este posibil, se  va
înregistra la Comisia de
insolvenţă  o cerere de
deschidere a procedurii
insolvenţei pe bază de plan
de rambursare a datoriilor;
dacă se consideră că un
plan de rambursare nu poate
fi susținut cu succes, poate
solicita direct instanţei
judecătoreşti competente
deschiderea procedurii
judiciare de insolvenţă prin
lichidare de active.
în situația în care are
datorii de maxim 10 salarii
minime pe economie, nu
deține bunuri ce pot fi
valorificate și și-a pierdut
capacitatea de muncă în
proporție de minim 50% sau
are vârsta legală de
pensionare, poate depune la

Mic gHid al procedurii 
insolvenței 
persoanei fizice
De MIhaeLa băDeScu, Managing Partner, bădescu & asociații
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Comisia de insolvenţă
o cerere de dechidere
a procedurii simplificate de
insolvenţă.  

3. CuM se ProCedează ŞI Ce
efeCte are dePunerea uneI
CererI de desChIdere
a ProCedurII InsoLvenţeI Pe
Bază de PLan de raMBursare
a datorIILor?

Aceasta este o cerere cu
caracter administrativ,  care
debutează cu o notificare cu
privire la intenția de intrare
în insolnță, adresată cu
minim 30 de zile înainte de
depunerea cererii, fiecăruia
dintre creditori,. Notificarea
poate fi realizată prin orice
mijloc de comunicare apt a
asigura confirmarea primirii
notificării de către aceștia. 
Cererea de deschidere a
procedurii se depune la
Comisia de insolvență  și
constă în completarea unui
formular tipizat. În cazul
soților se poate completa o
singură cerere, urmând ca
acestora  să li se elaboreze un
singur plan. Comisia
analizează cererea și, în cazul
admiterii sale, desemnează
un administrator judiciar.
Decizia Comisiei poate fi
atacată la instanța competentă.
Administratorul judiciar
numit  comunică tuturor
creditorilor deschiderea
procedurii, solicitându-le să îl
informeze cu privire la
creanțele pe care le dețin, pe
baza acestora elaborându-se
tabelul preliminar de creanțe.
Planul de rambursare se
elaborează în 30 de zile de la
data la care, tabelul de
creanțe devine definitiv și
este aprobat cu votul
creditorilor ce dețin minim
55% din valoarea totală a

creanțelor și minim 30%  din
valoarea creanțelor ce bene fi -
ciază de cauze de preferință,
ulterior aprobării trebuind a
fi confirmat de instanță.
Aprobarea planului de
rambursare suspendă de
drept toate acțiunile de
executare silită asupra
patrimoniului debitorului.
Pe toată durata derulării
acestei proceduri de
insolvență, debitorului i se
impune o anumită conduită,
fiind obligat să informeze
administratorul cu privire la
plăți, venituri suplimentare
obținute, să depună diligențe
în vederea obținerii unui loc
de muncă cu o remunerație
care să-i permită susținerea
planului, să facă rapoarte
periodice cu privire la starea
sa financiară, având dreptul a
face fără acordul adminis tra -
torului doar acele operațiuni
ce asigură  întreţinerea sa şi
a familiei aflate în
întreținerea sa, însă doar în
limita cheltuielilor aprobate
etc. , fiindu-i interzis, de
principiu,  să contracteze noi
datorii  sau să dispună în
vreun fel de activele deținute.
La momentul încheierii
procedurii, dacă debitorul a
respectat planul de
rambursare, acesta este
eliberat de toate datoriile pe
care planul nu le-a acoperit.

4. CuM se ProCedează ŞI Ce
efeCte are dePunerea uneI
CererI de desChIdere
a ProCedurII InsoLvenţeI
PrIn LIChIdarea aCtIveLor
deBItoruLuI?

Aceasta e o procedură pentru
care debitorul poate opta de
la început, atunci când
apreciază că un plan de
rambursare nu poate fi viabil

sau în cazul în care
procedura pe bază de plan de
rambursare este respinsă de
Comisie sau, deși  este
admisă, pe parcurs eșuează. 
Acest tip de procedură este
dispusă de instanța
judecătorească, care numește
direct un lichidator judiciar. 
După deschiderea acestui tip
de procedură debitorul nu
mai are drept de dispoziție cu
privire la niciun bun sau
venit, fiind suspendate de
drept procedurile de executre
silită deschise de creditori.
Și în această procedură se
întocmește un tabel de
creanțe, și se  întocmește un
inventar al tuturor bunurilor,
veniturilor, drepturilor de
creanță ale debitorului, iar pe
măsură ce acestea se
valorifică sunt virate într-un
cont cu afectațiune specială,
numit  Cont de colectare. Din
acest cont sumele sunt distri -
buite, în ordinea prevăzută de
lege, către creditori. 
Debitorul va putea fi  eliberat
de plata datoriilor rămase
neacoperite în urma lichidării
averii sale, după 1 an de la
data închiderii procedurii, dacă
se va constata că a achi tat
minim 50% din valoarea
totală a creanțelor,  după 3
ani de la data închiderii pro -
cedurii dacă se va constata că
a achitat minim 40% din
valoarea totală a creanțelor
sau după 5 ani de la data în chi -
derii procedurii, indi ferent de
procentul de creanțe acoperit.

5. CuM se ProCedează ŞI Ce
efeCte are dePunerea uneI
CererI de desChIdere
a ProCedurII sIMPLIfICate a
InsoLvenţeI?

Aceasta este practic cea mai
relaxată dintre formele de

procedură, deschizându-se pe
bază de cerere adresată
Comisiei, care, în cazul în
care va aprecia că sunt
îndeplinite condițiile de
admisibilitate, sesizează
instanța competentă. Instanța
sesizată va analiza cererea și
va pronunța o sentință prin
care va constata îndeplinirea
sau neîndeplinirea condițiilor
de deschidere a procedurii
simplificate.
În caz de admitere a cererii,
toate executările silite se
suspendă, iar  debitorului i se
pune în vedere de către
Comisie că pe o perioadă  de
3 ani are următoarele
obligații: să achite toate
datoriile curente, să nu
cotracteze datorii noi, să
informeze anual comisia cu
privire la statusul
patrimoniului său, să
informeze Comisia cu privire
la orice venituri suplimentare
și cu privire la dobândirea de
bunuri sau servicii având o
valoare mai mare decât
salariul minim pe economie.
Din veniturile sau bunurile
dobândite cu caracter
suplimentar față de veniturile
sau activele debitorului la
momentul deschiderii
procedurii, Comisia încearcă
să efectueze plăți către
creditorii ce dețin creanțe
anterioare. 
Dacă pe parcursul celor 3 ani
debitorul își îndeplinește
toate obligațiile, procedura se
închide, acesta fiind eliberat
de toate datoriile  anterioare.
În cazul în care nu își
îndeplinește obligațiile,
procedura se încheie, iar
debitorul  va fi obligat să
achite toate creanțele
anterioare, inclusiv dobânzile
și penalitățile calculate la zi. 
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Supravegherea video a
salariaților în timpul
activității la locul de

muncă poate fi făcută doar în
anumite scopuri prevăzute în
Decizia  Autorității Naționale
de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) nr. 52/2012.
"Supravegherea video poate
fi efectuată în locuri și spații
deschise sau destinate
publicului, inclusiv pe căile
publice de acces de pe
domeniul public sau privat,
în condițiile prevăzute de
lege", scrie în documentul
menționat.
Așadar, camerele video pot fi
folosite pentru a asigura paza
și protecția persoanelor,
bunurilor și valorilor, a
imobilelor și a instalațiilor de
utilitate publică, dar și a
împrejmuirilor acestora. De
asemenea, supravegherea
poate avea ca
scop prevenirea și
combaterea săvârșirii
infracțiunilor. Alte cazuri
justificate ar mai fi:
supravegherea traficului
rutier și constatarea încălcării
regulilor de circulație rutieră;
îndeplinirea unor măsuri de
interes public sau exercitarea
prerogativelor de autoritate
publică; realizarea unor
interese legitime, cu condiția
să nu se prejudicieze
drepturile și libertățile

fundamentale sau interesul
persoanelor vizate.
Camerele video trebuie să fie
montate în locuri vizibile,
cele ascunse fiind interzise.
Totodată, este interzisă și
supravegherea video în
spațiile în care trebuie să se
asigure intimitatea
persoanelor, cum ar fi

vestiarele și toaletele.
Sistemul de supraveghere
trebuie să fie semnalat 
printr-o pictogramă cu o
imagine reprezentantivă, care
să fie poziționată la o
distanță rezonabilă de
camerele video.
Durata de timp în care
imaginile obținute cu ajutorul

camerelor video pot fi
păstrate trebuie să fie
proporțională cu scopul
urmărit, dar nu mai mare de
30 de zile. Excepție fac doar
situațiile reglementate expres
de lege și cazurile justificate
temeinic. Atunci când
termenul expiră, înregistrările
trebuie șterse sau distruse,
după caz.
"Prelucrarea datelor cu
caracter personal prin
mijloace de supraveghere
video, exclusiv în legătură cu
originea rasiala sau etnică,
convingerile politice,
religioase ori filozofice,
apartenența sindicală, starea
de sănătate și viața sexuală,
este interzisă, cu excepția
cazurilor prevăzute expres de
lege", mai prevede Decizia
nr. 52/2012.
Potrivit Legii nr. 677/2001
pentru protecția persoanelor
cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor
date, cei care prelucrează
ilegal date cu caracter
personal (adică inclusiv
imaginile obținute prin
supravegherea video la locul
de muncă) riscă să fie
amendați cu sume cuprinse
între 1.000 și 25.000 de lei.
Salariații nu pot fi
supravegheați video în
birourile în care aceștia
muncesc în mod obișnuit,
conform prevederilor legale
aflate în vigoare, însă
camerele video pot fi
instalate în alte locuri, în
condiții stricte. Totodată,
angajatorii n-au voie nici să
ia amprentele salariaților
pentru întocmirea pontajului.
Cei care procedează în acest
fel pot fi amendați pentru
încălcarea legii.

aMprentarea 
și supravegHerea video 
a salariaților
De aNtONeVIcI MIhaeLa aDRIaNa, Director General, hR StaR 2005
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suPravegherea vIdeo 
nu este PerMIsă în
InterIoruL BIrourILor în
Care LuCrează angajaţII

Conform actului normativ,
imaginile cu persoanele fil -
mate - obținute cu came rele
video - sunt conside ra te date
cu caracter personal chiar
dacă nu sunt asociate cu
datele de identitate ale
acestora. Regula se aplică și
dacă acestea nu conțin
imaginea persoanelor filmate,
dar conțin alte informații care
pot duce la o identificare
efectivă a acestora.
Supravegherea video nu este
permisă în interiorul
birourilor în care lucrează
angajații, exceptând situațiile
expres prevăzute de lege sau
avizul de la ANSPDCP.
"Prelucrarea datelor cu
caracter personal ale
angajaților prin mijloace de
supraveghere video este
permisă pentru îndeplinirea
unor obligații legale exprese
sau în temeiul unui interes
legitim, cu respectarea
drepturilor persoanelor
angajate, în special a
informării prealabile a
acestora", prevede Decizia
nr. 52/2012. 
În alte situații, supravegherea
video se face doar cu
consim țământul expres și
liber exprimat al salariaților,
respectându-se drepturile
acestora.
Potrivit prevederilor art. 269
alin. 1 din Codul muncii, 
an gajatorul este obligat, în
te me iul normelor şi princi pii -
lor răspunderii civile contrac -
tuale, să îl despăgubească pe
salariat în situaţia în care
acesta a suferit un prejudiciu

material sau moral din culpa
angajatorului în timpul
îndeplinirii obligaţiilor de
serviciu sau în legătură cu
serviciul.
Dintr-un comunicat de presă
recent al ANSPDCP reiese
că mai mulți angajatori au
fost sancționati în ultima
perioadă după ce, în urma
plângerilor/sesizărilor,
această autoritate a făcut
investigații și a găsit că
salariații erau supravegheați
în birouri.
"Angajatorii respectivi au
fost sancționați cu amendă,
sancțiuni care au fost
menținute de către instanțele
de judecată, prin hotărâri
definitive și irevocabile,
confirmându-se astfel
temeinicia și legalitatea
măsurilor luate de către
autoritatea de
supraveghere", scrie în
comunicatul ANSPDCP.
"De asemenea, instanța a
reținut că nu a fost realizată
informarea directă, într-o
manieră completă și clară a
salariaților, strict sub
aspectul acestor prelucrări,
iar aceștia nu au fost
consultați anterior în mod
direct și explicit, ceea ce a
condus la concluzia că
angajatorul a acționat în
afara legislației în materie
(națională și interna ționa lă)",
precizează sursa citată.
Așadar,  instanțele confirmă
faptul că supravegherea
video a salariaților în birouri
este ilegală.
Practic, supravegherea video
în birouri a fost considerată
de judecători ca fiind o
măsură disproporționată. În
acest fel a fost încălcat
dreptul la viața privată și,
prin monitorizarea

permanentă, s-a creat o stare
de presiune la locul de
muncă.
Conform precizărilor
ANSPDCP și amprentarea
salariaților pentru întocmirea
pontajului este, de asemenea,
o măsură ilegală, și  a fost
considerată o măsură
excesivă, deoarece duce la
creșterea riscului încălcării
drepturilor și libertăților
salariaților în raport cu
interesul angajatorului.
Angajatorii care au recurs la
monitorizarea timpului de
muncă prin luarea
amprentelor salariaților au
fost amendați de către
autoritatea de supraveghere.
La fel, instanțele de judecată
au menținut sancțiunile date
și au subliniat că măsura a
fost luată fără o analiză
prealabilă și fără a căuta
soluții cu un impact mai
redus asupra vieții private a
angajaților.
"În situația în care nu există
dispoziții legale exprese, nu
se poate recurge la o pre lu -
crare a datelor biome trice
(amprentele angajaților),
decât dacă aceste măsuri
sunt proporționale cu
riscurile cu care se confruntă
operatorul (angajatorul) și se
justifică temeinic necesitatea
luării unei asemenea măsuri
intruzive în viața privată a
persoanelor vizate (angajații)",
punctează sursa citată.

PersoaneLe fIzICe 
Pot dePune PLângere 
La ansPdCP

Persoanele fizice ale căror
date cu caracter personal sunt
prelucrate se pot adresa în
scris cu plângere la
ANSPDCP în cazul în care

apreciază că le-au fost
încălcate drepturile prevăzute
de Legea nr. 677/2001, cu
condiţia de a nu fi introdus
anterior o acţiune în justiţie,
cu acelaşi obiect şi aceleaşi
părţi și numai după ce s-au
adresat în prealabil
operatorului reclamat.
Conform art. 25 din Legea
nr. 677/2001, persoana vizată
trebuie să se adreseze
operatorului cu 15 zile
înainte de a depune plângere
la autoritatea de
supraveghere.
Pe cale de excepţie,
plângerea poate fi adresată în
lipsa parcurgerii procedurii
prealabile numai în cazul în
care o întârziere ar cauza un
prejudiciu iminent şi
ireparabil, aspect care trebuie
justificat şi dovedit de petent,
la data depunerii plângerii la
autoritatea de supraveghere.
Nerespectarea acestor
condiţii atrage respingerea
plângerii ca inadmisibilă.
În toate cazurile, plângerea
trebuie însoţită de dovezi.
Datele persoanelor vizate vor
fi prelucrate de ANSPDCP în
scopul îndeplinirii atribuţiilor
legale de soluţionare a
plângerilor.Toate datele
sunt obligatorii, cu excepţia
adresei de e-mail.
Nefurnizarea datelor de
identificare (în special, nume,
prenume şi adresa de
domiciliu/reşedinţă) conduce
la clasarea plângerii ca
anonimă. Datele pot fi
dezvăluite de către
ANSPDCP unor terţi în baza
unui temei legal justificat, în
special, către entitatea
reclamată numai în cadrul
demersurilor întreprinse
pentru rezolvarea aspectelor
reclamate.
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Acum câtva timp, un
prieten avocat m-a
rugat să-l ajut “să se

facă cunoscut, să-l ajut să se
promoveze”. Mai în glumă,
mai in serios, i-am explicat că
nu mai sunt demult profesor
ca să-l promovez, dar am
promis că o să încerc să-l
îndrum pentru a deveni mai
vizibil printe colegii avocați
și să-i îmbunătățesc reputația
în rândul potențialilor clienți.
Am aranjat o sesiune de
“psihoterapie profesională”
undeva la o terasă și prima
întrebare pe care i-am pus-o
a fost ce i-a venit cu
“promovarea” și de ce abia
acum? Răspunsul a fost
consternant: “pentru că nu se
mai poate...” și, pentru
următoarele 4 ore, am
discutat cam ce ar putea să
însemne pentru avocați în
particular – și pentru alte
profesii apropiate precum
practicienii în insolvență,
notarii, consultanții fiscali,
evaluatorii, mediatorii,
auditorii financiari sau
contabilii în general - acest
“...nu se mai poate”.

Adevărul este că trăim într-o
lume a comunicării, în care
informația este peste tot, în
care indivizii și corporațiile
devoră informația într-un
ritm nemaiîntâlnit până acum
în istorie, în care cele mai

mărunte decizii se iau pe
baza unor cercetări asidue pe
internet și în care carierele se
fac și se desfac în spațiul
public. În acest context,
efortul nu este de “a te face
cunoscut” - căci LUMEA
deja te cunoaște - ci a “te
face cunoscut așa cum vrei tu
să fii cunoscut” și de a
deveni “remarcabil” în acest

vacarm de informații care ne
înconjoară.
După ce am trecut de o
primă etapă profesional
introspectivă mai mult sau
mai puțin riguroasă, bunul
meu prieten a devenit
nerăbdător să trecem la
acțiune, “să facem ceva” și
cea mai la îndemână
propunere a fost eterna și

deloc surprinzătoarea “hai că
plătesc un interviu, mai dăm
ceva bani dincolo pentru un
articol și gata”. Nu știu de
unde atâta siguranță în
România că reputația se
cumpără la tarabă, că nu e
nevoie decât să dai cu bani în
stânga și eventual în dreapta
pentru a ajunge peste noapte
faimos și respectat. În fine,
mi-am dat seama că o să am
ceva de lucru...
O primă remarcă pe care aș
dori să o fac este aceea că “a
comunica” nu este unul și
același lucru cu “a țipa în
piața publică” și nici “repu -
tația” nu este echivalentă cu
“faima”. A comunica
înseamnă a transpune în
cuvinte și acțiuni informația
ce ține de carieră și de
dezvoltarea ei, astfel încât să-
ți construiești – ca individ
și/sau ca organizație – o
reputație solidă și care să
dureze în timp, pe când
faima se poate obține
(relativ) ușor dar nu prea
rezistă la testul timpului.
Adevărul este că o carieră de
succes și, prin consecință, o
reputație pozitivă se
contruiesc în timp, adăugând
experință profesională peste
experiență profesională într-o
ordine firească și logică,
legate trainic între ele de
expertiza acumulată în
decursul anilor de practică.
La fel, dacă este să ne
gândim că o carieră se
construiește precum o casă,
comunicarea nu vine decât să
adauge culorile frumoase pe
exterior, să-i contureze
ferestrele și să-i scoată în
relief acele detalii care o fac
unică și dezirabilă. 
Comunicarea nu poate să
transforme o cocioabă într-un

despre coMunicare, 
brand și reputație
De OVIDIu cONStaNtINeScu, Managing Partner, face PR & News
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palat și nici un analfabet
profesional într-un doctor în
științe. Nu este nicio
întâmplare că, mai mereu,
când vor să scrie despre
anumite domenii, jurnaliștii
întreabă și cer reacții cam de
la aceleași persoane. Puțini
dintre ei “își cumpără
publicitate“  dar faptul că îi
vedem mereu și mereu pe
aceștia se datorează faptului
că presa în general și jurna -
liștii care scriu pe probleme
economice și/sau juridice în
special îi consideră experți în
domeniul respectiv. Așadar, o
primă concluzie ar fi că,
pentru a deveni “celebru“
este nevoie să fii tobă de
carte și să ai o experiență pe
care să o poți îmbrăca în
cuvinte. Poți “face pe cineva
din cuvinte“ o dată, dar nu de
fiecare dată, iar scopul comu -
nicării nu este să păcălești, ci
să arăți exact așa cum ești, să
fii unic și autentic.
O altă întrebare cu năduf pe
care bunul meu prieten mi-a
mai pus-o în decursul
discuțiilor a fost “De ce
apelează jurnaliștii doar la un
număr restrâns de așa-ziși
“experți“? Răspunsul este
dezarmant de simpul:
deoarece aceștia nu numai că
sunt capabili să vorbească
despre acel subiect oricând,
sculați din somn, dar și
acceptă să fie deranjați cu
întrebări la orice oră din zi și
din noapte și nu cer o săptă -
mâ nă răgaz să se documen -
teze asupra chestiunii în
discuție. Consider necesar să
fac o precizare: nu mă refer
aici la cazul “părerologilor de
serviciu“ pe care-i uită
Dumnezeu într-un studio de
televiziune și pot vorbi senin
și despre un proiect de lege

al Finanțelor și despre
vulcanii din Islanda și despre
despre ultimele scandaluri în
care sunt implicate starletele
lumii mondene, ci mă refer la
profesioniști în domeniu care
refuză să discute orice în
afara domeniului lor de
expertiză.  
Un lucru pe care mulți
avocați îl ignoră este că
jurnalistul are termene-limită
numite tipar, live, emisie și
degeaba ceri o săptămână să
te “documentezi” și să
“raspunzi la mail”, căci în
momentul în care te-ai urnit
să răspunzi, ceea ce era știre
e deja istorie. Jurnalistul
trăiește în cotidian, într-un
perpetuu “azi”.
Revenind la discuția cu
prietenul meu, l-am întrebat
dacă a primit solicitări de la
jurnaliști și cum a răspuns la
ele. A recunoscut candid că a
primit “de la niște site-uri“
dar că “era prins“ și nu a avut
timp și a trimis răspun surile
cu o săptămână – două întâr -
ziere… dar ce făcea atunci
era “extrem de important“.
L-am rugat ca atunci când
mai primește un set de
întrebări, să nu mai amâne și
să nu ceară “o săptămână
pentru documentare“ ci să
fie deschis dacă poate trimite
răspunsurile în termenul
cerut sau să-și ceară scuze că
nu e la curent cu subiectul și
– gest foarte apreciat de
jurnaliști – să le indice o altă
persoană capabilă să-i ajute.
Astfel, o  a doua  concluzie
care s-a desprins a fost că
disponibilitatea de a
comunica aici-și-acum este la
fel de importantă ca și
cunoașterea exhaustivă a
subiectului și că respectul
față de cel care mediază

relația cu publicul nu se
prezumă ci trebuie dovedit cu
fiecare răspuns la întrebări.  
În fine, ca de fiecare dată
când ajung să discut cu un
avocat despre relațiile mai
degrabă tensionate pe care le
are cu jurnaliștii, l-am
îndemnat pe amicul meu să
găsească acele punți care –
mai degrabă – apropie cele
două profesiuni decât cele
care le despart. Cum am mai
scris de câteva ori despre
această chestiune, nu mi-a
fost greu să-i enumăr și lui
decalogul unei relații
reciproc avantajoase între
avocat și jurnalist, un set de
reguli simple și de bun-simț
pe care oricine le poate urma:

1) Respectă-l pe cel care-ți
trece pragul profesional, și el
încearcă să își facă meseria.

2) Fi punctual și nu amâna
întâlnirea decât din motive
extrem de serioase; nu lăsa
omul să aștepte ca prostul cu
orele, fără să-l anunți. 

3) Răspunde scurt și clar la
întrebări, nimeni nu are
nevoie de un eseu pe 10
pagini și să te audă apoi
plângându-te că asta ți-a
mâncat tot timpul;

4) Pentru jurnalist, o știre ori
e acum ori nu mai e, degeaba
ceri o săptămână să te “docu -
mentezi” și să “răspunzi la
mail”, căci deja întrăm în
istorie. 

5) Produ două-trei fraze bine
croite care încapsulează
informația din disertația de
10 pagini de la pct.3 care să
poată fi luată ușor copy-paste,
pusă între ghilimele și citate.

6) Gândește și vorbește în
limba română naturală și
folosește jargonul avocațial
doar atunci când este strict
nevoie, altfel te vei plânge
degeaba că jurnalistul “nu a
înțeles nimic din ce am
spus”;

7) Stabilește clar, de la
început, ce e on și ce e off-
the-record și care este
procedura în cazul discuțiilor
off-the-record; dacă vrei ca
discuția să continue off-the-
record,  în secunda doi se
închide reportofonul, punct.

8) Stabilește clar, de la
început, ce se întâmplă cu
discuțiile off-the-record: a)
informația poate fi dată “pe
surse” (apropiate
cazului/tranzacției/proiectului
); b) informația poate fi
folosită fără a fi atribuită; c)
informația este confidențială
și este strict destinată
jurnalistului pentru a putea
avea imaginea mai clară a
situației. Evident, nicio vorbă
despre ce strict confidențial,
nici on și nici off-the-record;

9) Ai încredere în jurnalist, și
el prețuiește o relație bazată
pe încredere și respect
reciproc cu un avocat;

10) Niciodată, dar
NICIODATă nu cere
materialul înainte de a fi
tipărit, la verificare, decât în
cazul în care acesta este în
regim advertorial. E ca și
cum clientul v-ar lua opinia
juridică la puricat.
Despre strategii și tactici de
comunicare, cât de curând,
după ce o să mă mai
întâlnesc iar cu prietenul
meu. 



Evenimentul Ziua
Porților Deschise a
avut două compo -

nente: conferința de presă
„CREDIDAM – 20 de ani în
slujba artiștilor” și turul
noului sediu al asociației,  în
care participanții au putut
vedea pașii pe care îi are de
urmat un artist din momentul
înscrierii ca membru, inserării
repertoriilor și până în
punctul remunerării
prestațiilor sale artistice.
„Azi, CREDIDAM a împlinit
20 de ani. Ceea ce părea la
începuturi un vis quijotesc, a
devenit una din cele mai mari
asociații de profil din
Europa, componentă
importantă a societății civile
române. Dincolo de bani,
CREDIDAM a fost, este și va
fi mereu o asociație  care are
un important rol social și cul -
tural, cu largă recunoaș tere
internațională. De altfel, ne
aducem aminte cu emoție de
declarația doamnei amba sa dor
Karen Fogg, la conferința
organizată cu susținerea
noastră în 1998: <<România
are nevoie în demersul
integrării în UE, de asociații
precum CREDIDAM, care
asigură punerea în practică a
drepturilor de proprietate
intelectuală a artiștilor
interpreți, contribuind astfel,
direct, la democratizarea
societății românești>>”, a
declarat Ștefan Gheorghiu,
directorul general al
CREDIDAM.

Peste 13.500 de MeMBrI

Plecând de la o formulă
restrânsă în 1996, de numai

69 membri, CREDIDAM a
ajuns, după 20 de ani, să fie
asociația numărul unu a
artiștilor interpreți din
România, numărând peste
13.500 de membri, artiști
români și străini. 
CREDIDAM este singura
organizație de gestiune
colectivă pentru drepturile
artiștilor interpreți din
România care are relații cu

organisme similare din străi -
nă tate, având încheiate 35 de
acorduri bilaterale cu țări pre -
 cum: Austria, Belgia, Cana da,
Danemarca, Elveția, SUA,
Spania, Marea Britanie, etc.
În cadrul conferinței de
presă a fost prezentat și
clasamentul primilor 10
artiști din România care au
încasat cei mai mulți bani
pentru repartiția aferentă

semestrului patru din 2015
și primul semestru din 2016
(perioada 1 Octombrie 2015
– 31 Martie 2016).
Pe primul loc în acest top se
află interpreta de muzică
pop, Delia, fiind urmată de
Connect-R și Alex velea.
Topul este completat de
Andra, Shift, Smiley, Dj.
Sava, Loredana, Randi și
Carla’s Dreams.
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credidaM 
a aniversat 20 de ani 
de activitate 
în slujba artiștilor
cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate, cReDIDaM (centrul Român pentru administrarea Drepturilor
artiștilor Interpreți) a organizat luni, 19 septembrie 2016, ziua Porților Deschise, prilej cu care a prezentat
publicului larg noul sediu.

CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți) este o asociație non-profit, înființată în 1996. Scopul asociației este
de a colecta si repartiza banii cuveniți artiștilor interpreți români și străini, bani proveniți din difuzarea înregistrărilor comerciale de către posturile
radio și TV, operatorii de cablu, cinematografe, hoteluri, restaurante, discoteci, organizatori de evenimente etc.
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Fundaţia Alexandrion şi
cotidianul.ro au
organizat, joi seara, 29

septembrie 2016, la Palatul
Brâncovenesc de la
Mogoşoaia, a III-a ediţie a
premiilor Constantin
Brâncoveanu.

La finalul ceremoniei de
premiere, cei peste 400 de
invitați s-au bucrat de mini-
concertul susținut de Prim-
solista Operei din Sofia,
Radostina Nikolaeva,
acompaniată de pianistul
Alexandru Petrovici.

Preafericitul Părinte Ioan al
X-lea, Patriarhul Antiohiei și
al Întregului Orient, a primit
Premiul special pentru
întreaga sa activitate de
apărare a Ortodoxiei în
Orientul Mijlociu.

PreMIanţII

Secțiunea Muzică – 
valentin Gheorghiu, pianist
și compositor
Secțiunea Arhitectură –
Romeo Șrefan Belea,
Arhirect
Secțiunea Arte Platice –
Mirel Zamfirescu, Pictor
Secțiunea Literatură –
Ileana Mălăncioiu, Poet
Secțiunea Teatru – 
victor Rebengiuc, Actor
Secțiunea Film – 
Lucian Pintilie, Regizor
Secțiunea Istorie –
Academician Ion Bulei,
Istoric

Un premiu special i-a fost
acordat compozitorului
Eugen Doga, membriu al
Academiei din Republicii
Molvova.

Președintele Fundației
Alexandrion, Nawaf
Salameh a anunțat că
începând cu ediția a Iv-a a
Galei vor fi adăugate
distincții pentru secțiunile
Medicină și Economie.

sCurt IstorIC 
aL PreMIILor 
„ConstantIn BrânCoveanu”

Premiile „Constantin
Brâncoveanu” au fost
iniţiate ca o formă de
recunoaştere a celor mai
merituoase lucrări în
domeniul istoriei, culturii şi
artelor din spațiul românesc. 

Premiile au constat într-o
diplomă onorifică, într-o
lucrare originală, în bronz,
reprezentând pe Sfântul
voievod Constantin
Brâncoveanu (creație a
sculptorului Ioan Bolborea),
la care s-a adăugat o

contribuţie, sub forma unei
sponsorizări, pentru un
proiect editorial sau artistic
viitor.
Laureații ediției 2016 a
Premiilor Brâncoveanu au
fost stabiliți de către un
juriu, prezidat și în acest an
de academicianul Dan
Berindei.
Înființată acum 13 ani,
fundația organizatoare a
acestei gale s-a implicat în
numeroase acţiuni de
binefacere atât pentru
ajutorarea copiilor bolnavi,
cât și a celor superdotaţi,
contribuind substanţial și la
reeditarea de către Patriarhia
Română a Bibliei de la
Bucureşti.

gala preMiilor 
constantin 
brâncoveanu
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eveniMent

Legal Magazin Media
Grup a organizat joi,
29 septembrie 2016,

în Amfiteatrul Albastru  din
cadrul CCIR Business
Center, a treia ediție a
Forumului Dreptului
Muncii. Partenerii
evenimentului au fost
Camera de Comerț și
Industrie a României, OMv
Petrom, Dentons, Rădulescu
& Mușoi și isoLEX.
Conferința a fost moderată
de Magda volonciu,
Managing Partner, Magda
volonciu & Asociații

Mihai Berinde, Directorul
Departamentului
PetrOmbudsman al OMv
Petrom a prezentat care este
rolul Ombudsman-ului
organizațional în rezolvarea
amiabilă a conflictelor de
muncă și care sunt
beneficiile unui departament
de Ombudsman. 
Natalia Nistorean, Senior
Associate, Rădulescu &
Mușoi a susținut prezen -
tarea cu tema Concedierea,
evoluții jurisprudențiale și
noutăți legislative, iar
Gabriela Bălășel, hR
Operations Manager, Ey
România a vorbit despre
eficientizarea instrumentelor
de administrare de personal.
Cristian Pârvan, Președintele
Patronatului Investitorilor
Autohtoni a avertizat asupra
pericolelor care amenință
companiile românești, în
contextul crizei de forță de
muncă.
Camelia Slivneanu, Director
Executiv, ARAMT a
prezentat ultimele evoluții la
nivel internațional în
sectorul muncii temporare și
situația actuală din România.

La rândul său, Irina 
Petrescu, Legal Manager,
Smartree Romania s-a referit
la Transpunerea în regle men -
tarea internă a angajatorului
a prevederilor Co du lui fiscal
în materie de beneficii
acordate angajaților.
Mihaela Ungureanu, 
Director General, DGASPC,
Sector 4, București s-a
referit la integrarea pe piața
muncii a persoanelor cu 
dizabilități și a tinerilor
proveniți din siste mul de
protecție al copilului.
În final, Filip Paunovici,
Business Analyst, isoLEX
a prezentat softul juridic
isoLEX si a arătat avantajele
gestionării litigiilor de
muncă prin această aplicație
/ soluție software.
Ediția a Iv-a a Forumului
Dreptului Muncii va fi
organizată în 30 martie
2017.

foruMul 
dreptului Muncii, 
ediția a iii-a



În grila de toamnă a acestui an, la tVr1, două emisiuni
noi produse marca legal Magazin Media grup (lMMg)

NEgOcIază PrEŢul cOrEct
Emisiune cu caracter informativ. 

Educăm publicul în domeniul imobiliar. 

Pornim de la premisa că nu stăm foarte bine la

capitolul educație imobiliară. Vindem și cumpărăm

după ureche și după cum ne “arde”buzunarul. 

Cât pierdem sau cât câștigăm dintr-un astfel de

comportament ? 

Cu sprijinul specialiștilor în domeniu,  oferim

telespectatorilor informații care să îi ajute să-și  vândă

corect o casă sau cum să își cumpere una nouă. 

Ne adresăm celor care vor să cumpere / vândă / un

teren, să  construiască o casă / extindă business-ul / să

se relocheze, etc. 

Practic, vom prezenta pas cu pas ce trebuie făcut

pentru vânzare / cumpărare / construcție. 

Vom intra în câteva proprietăți și vom sta de vorbă cu

proprietarii. Ce își doresc să obțină ?  E greu/ ușor să

vinzi/ cumperi  o casă, un teren?

La fiecare punct, vom avea părerea specialiștilor în

domeniu. De cele mai multe ori, aceștia se vor deplasa

cu noi pe teren, pentru a constata situația la fața

locului și pentru a oferi cel mai bun sfat.

Emisiune săptămânală 
în format de reportaj 
cu interviuri, 
durata 25 de minute, 
difuzată pe TVR1
Emisiune produsă 
și realizată de LMMG, 
moderator 
CaMELia SpăTaRu.

aBc-Darul EcONOMIc
Este o emisiune de interes public, cu scop educațional,

menită să explice principalele noțiuni de economie,

într-un limbaj accesibil tuturor oamenilor, indiferent de

vârsta și pregătirea lor. 

Emisiunea va aborda câte două tematici pe fiecare

emisie (e.g. De ce trebuie să știm ce este inflația și cum

ne poate influența bugetul personal sau al familiei / 

Ce este darea în plată și ce trebuie să știm exact despre

acest drept ) și va fi realizată utilizându-se atât

minireportajul, interviuri scurte, dar și vox public.

Subiecte precum inflația, dobânzile la bănci, despre

economisire, taxa auto, bugetul țării / bugetul familiei,

când și cum merită să te împrumuți, traiul pe datorie,

mecanismele cursului valutar,  randamentul unei

investiții de orice fel,  vor fi abordate în cadrul

emisiunii.

De asemenea, în fiecare emisiune se va prezenta un

“mic ghid” de investire, care va arăta publicului

telespectator ce poți face cu diferite sume de bani

economisite. 

Emisiune săptămânală 
în format de reportaj 
cu interviuri, 
durata 25 de minute, 
difuzată pe TVR1
Emisiune produsă 
și realizată de LMMG, 
moderator 
ConSTanTin RudnițChi



25 de ani 
de pasiune 

în avocatură
interviu cu 

dana Gruia dufaut, 
Managing Partner, 
Cabinet de avocat 

Gruia dufaut

Practica de concurenţă
este în continuă creştere 

interviu cu alina Popescu, 
Co-Managing Partner, 

Maravela & asociații

Este nevoie 
de reglementarea 
juridică a profesiei 
de ombudsman Interviu cu

Mihai Berinde www.legalmagazin.ro

Directorul Departamentului PetrOmbudsman al OMV Petrom
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