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EDITORIAL

SUNTEM PE DRUMUL 
CEL BUN!

În ianuarie 2013, am demarat
Legal Magazin, un proiect
integrat care cuprinde print

(publicaţia, cu apariţie
trimestrială), online (site-ul
www.legalmagazin.ro) şi
organizarea unor evenimente de
business care să apropie profesiile
liberale de mediul de afaceri.
Prima ediţie a revistei a avut
focus pe Insolvenţă şi pe
avocatura de business din
Timişoara. Cea de-a doua ediţie
a Legal Magazin – revista
profesiilor liberale analizează
sectorul litigiilor şi al
arbitrajelor, precum şi avocatura
de business din Cluj-Napoca. În
acest număr avem şi o secţiune
dedicată firmelor de consultanţă
fiscală.

Ne-am propus să promovăm
societăţi mai puţin cunoscute şi
profesionişti care au preferat să
nu se expună foarte mult, până
acum. Unul dintre ei este 
Eugen Iordăchescu, care
coordonează casa de avocatură
Iordăchescu şi Asociaţii din
Cluj-Napoca.
Următoarea ediţie, care va ieşi
din tipografie la începutul lunii
octombrie, este dedicată
Energiei şi Dreptului
Concurenţei, două arii de

expertiză extrem de dinamice în
ultimii ani. În secţiunea dedicată
profesiilor liberale din judeţele
Braşov şi Sibiu, vom arăta
evoluţia din ultimii ani a celor
mai puternice societăţi de
avocatură, birouri notariale,
birouri de executori
judecătoreşti, firme de
consultanţă fiscală şi audit

financiar, cabinete de proprietate
industrială etc.
Ediţia cu numărul patru va avea
focus pe Taxe şi Fiscalitate şi pe
Fuziuni şi Achiziţii/Corporate,
urmând să apară la începutul
lunii decembrie.

Până acum, am organizat două
evenimente importante,
“Forumul Medierii” şi “Back in
Business versus «Purgatoriul»
falimentului”, în parteneriat cu
Business Mark, o firmă cu
experienţă pe această piaţă. Pe 5
septembrie 2013, vom organiza,
cu sprijinul Ministerului
Economiei, conferinţa “Risk
Management în finanţarea
companiilor româneşti”, unde
oficiali guvernamentali,
bancheri, avocaţi, consultanţi şi
experţi în piaţa de capital vor
veni cu soluţii pentru reluarea
creditării corporate.

Suntem pe drumul cel bun! În
toamnă mai pregătim trei
conferinţe de anvergură.
Totodată, pe 3 decembrie 2013,
vom organiza, la Ateneul
Român, prima ediţie a Galei
Profesiilor Liberale, eveniment
în cadrul căruia vom premia
elita juridică şi fiscală a ţării.
Puteţi afla mai multe detalii pe
www.galaprofesiilorliberale.ro.
Mai mult, începând cu cel de-al
doilea semestru, vă puteţi abona
la revista Legal Magazin.  
Aşteptăm mesajele, sugestiile şi
propunerile dumneavoastră de
colaborare pe adresele noastre
de email. Totodată, vă invităm
să susţineţi, cu articolele ce
poartă semnătura voastră,
rubrica Opinia Specialistului a
site-ului www.legalmagazin.ro. 

de MIRCEA FICA, editor coordonator

Ne-am propus să
promovăm societăţi
mai puţin cunoscute
şi profesionişti care
au preferat să nu se
expună foarte mult,
până acum. Unul
dintre ei este 
Eugen Iordăchescu,
care coordonează
casa de avocatură
Iordăchescu şi
Asociaţii din 
Cluj-Napoca.
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OFERIM SERVICII JURIDICE 
LA NIVELUL ÎNTREGII ȚĂRI

Iordăchescu & Asociații a
reușit să se impună ca una
dintre cele mai importante
societăți de avocatură din
Transilvania. Ce model ați
urmat  în strategia
dumneavoastră de
dezvoltare? 
Nu cred că putem vorbi

neapărat de un model. În mod
cert societatea noastră nu se
aseamănă cu societăţile clasice
de avocaţi de business. 
Este vorba de o muncă
îndelungată și deosebit de
intensă care a ocupat și ocupă
mult din timpul meu și al
asociaţilor mei. 

Cum reușiți să armonizați
experiența seniorilor cu
dinamismul și entuziasmul
tinerilor avocați?
Activitatea societăţii este orga -
nizată la nivel de departamente
specializate şi avocaţii lucrează
în echipe. Astfel, ideile îndrăz -
ne ţe şi entuziasmul tinerilor
avocaţi se împletesc cu expe -
rienţa şi înţelepciunea colegilor
mai experimentaţi, conducând
la rezultate optime atât pentru
noi cât şi pentru clienţii noştri.   

Interviu cu EUGEN CONSTANTIN IORDĂCHESCU, 
Senior Partner, Iordăchescu & Asociații 

Societatea noastră
este preocupată de
dezvoltarea
contenciosului
administrativ și
fiscal, zone ale
dreptului care
necesită o formație
specifică
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Ce arii de expertiză
intenționați să dezvoltați în
perioada următoare?
Dincolo de continua preocupare
pentru domeniile dreptului
penal și procesual penal, aflate
la răscruce datorită apariţiei
noilor coduri, societatea noastră
este preocupată de dezvoltarea
contenciosului administrativ și
fiscal, zone ale dreptului care
necesită o formaţie specifică.

Pe lângă sediul central din
Cluj-Napoca, aveți birouri la
București și la Roma. De ce
aici?  Ce clienți aveți în Italia?
Activitatea noastră nu este
limitată la sediul central din
Cluj-Napoca. Oferim servicii
juridice la nivelul întregii ţări,
iar activitatea desfăşurată în
Bucureşti este una constantă şi
susţinută. Astfel a apărut
necesitatea de a deschide un
sediu secundar în capitală. În
ceea ce priveşte biroul de la
Roma, orientarea societăţii
noastre a fost determinată de
numărul mare al investitorilor
italieni care se confruntă cu
probleme juridice în România şi
care simt nevoia ca avocatul să
fie aproape de ei. De asemenea,
nu este de neglijat numeroasa co -
munitate românească din Italia.  

Societatea dumneavoastră 
s-a implicat recent în
procesul de formare inițială 
a viitorilor judecători 
și procurori. Cum apreciați 
în prezent pregătirea
magistraților din România?
Cu ocazia desfăşurării 
stagiului de practică de către
auditorii de justiţie, am
constatat că pregătirea acestora
este una temeinică, din punct 
de vedere teoretic. 
Marele avantaj al acestui
program desfăşurat în
parteneriat de INM şi UNBR îl
reprezintă, în opinia noastră,
posibilitatea acordată viitorilor
magistraţi de a cunoaşte şi
experimenta în mod direct
realităţile cu care se confruntă
avocaţii în activitate. 

Noul Cod Penal și Noul 
Cod de Procedură Penală vor
intra în vigoare la 1 ianuarie
2014.  Ce implicații vor avea
aceste acte normative pentru
sistemul juridic și pentru
justițiabili?
Așa cum spuneam deja, întregul
sistem de drept penal și
procesual penal se află la
răscruce. E vorba de o reformă
amplă care se întâmplă rar și
care determină noi provocări

pentru profesioniștii sistemului.
Până la urmă e vorba și de o
șansă care ni se acordă, aceea de
a ne reinventa. Cred că sistemul
va avea de câștigat, pentru că se
urmărește punerea lui în
concordanţă cu noile realităţi. Pe
de altă parte justiţiabilul ar
trebui să se simtă mult mai bine
protejat, o lege adaptată
problemelor curente, neputând fi
decât în beneficiul acestuia.

Dețineți și funcția de
preşedinte al Casei de
Asigurări a Avocaţilor - filiala
Cluj. Care sunt principalele
provocări ale acestei
instituții?
Nu aș folosi termenul de
provocări ci mai degrabă pe cel
de preocupări. Principala
preocupare la nivelul acestei
instituţii este aceea de a căuta și
asigura un cadru normativ
adecvat, astfel încât sistemul să
rămână echilibrat și să nu
sucombeze sub povara plăţilor.
Dincolo de aceasta, o
preocupare constantă este aceea
de a asigura avocaţilor la sfâr[it
de carieră o pensie decentă,
precum și aceea de a asigura un
nivel decent al indemnizaţiilor
pentru creșterea copiilor. 

Mircea FICA

Eugen Constantin
Iordăchescu este
avocatul coordonator al
societății Iordăchescu &
Asociații, cea mai mare
din județul Cluj, care are
birouri și la București și
la Roma.  El are o vastă
experienţă în dreptul
penal şi procesual penal
(fost procuror în
Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Cluj)
precum şi în domeniul
financiar fiscal (fost
director general al
Direcţiei Generale
Juridice din cadrul
Ministerului Finanţelor
Publice şi fost procuror
financiar coordonator pe
lângă Camera de Conturi
Judeţeană Cluj). Este
specializat în drept
penal, drept procesual
penal, drept financiar şi
fiscal. Totodată este
Preşedinte al Casei de
Asigurări a Avocaţilor -
Filiala Cluj. 

Întregul sistem de
drept penal și
procesual penal se află
la răscruce. Este vorba
de o reformă amplă
care se întâmplă rar și
care determină noi
provocări pentru
profesioniștii
sistemului. Până la
urma este vorba și 
de o șansă care ni se
acordă, aceea de a ne
reinventa. 

Sediul Central
Str. Mărului, Nr. 4, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
Telefon/Fax: +40 264 450 124
E-mail: office@iordachescu-law.ro

Biroul din București
Str. Sevastopol, nr. 17C, sc. A, et. 2, ap. 8, 
sector 1, Bucureşti
Telefon/Fax: +4 021 311 73 31
E-mail: office@iordachescu-law.ro

Biroul din Roma
Roma, Via del Viminale, 38 
(birourile F.I.DI.C.C)
E-mail: office@iordachescu-law.ro
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TZA, PARTENERIAT CU SOCIETATEA DE ŞTIINŢE
MATEMATICE DIN ROMÂNIA 
Casa de avocatură Ţuca
Zbârcea & Asociaţii (TZA)
este iniţiatoarea unui
parteneriat unic în România cu
Societatea de Ştiinţe
Matematice, având drept scop
încurajarea şi susţinerea
performanţei noii generaţii în
domeniul ştiinţelor
matematicii.
În 2013, TZA va oferi servicii
de asistenţă juridică pro bono,
precum şi sprijin financiar
Societăţii de Ştiinţe
Matematice din România
pentru derularea acţiunilor
asociaţiei conform obiectivelor
propuse. În baza

parteneriatului existent, TZA
contribuie la organizarea,
pregătirea loturilor de elevi,
premierea câştigătorilor,
precum şi reprezentarea
delegaţiilor României la

concursurile de profil. 
„Legătura directă dintre
avocatură şi matematică este
evidentă: dreptul e o ştiinţă, e
matematica ştiinţelor sociale,
dreptul e echivalent cu

rigoarea şi cu spiritul cartezian,
e fratele geamăn al logicii.
Indiferent de drumul pe care-l
vor urma în viaţa profesională,
e important ca noile generaţii
să-şi formeze o gândire
structurată şi să caute în orice
moment să se autodepăşească.
Încurajăm performanţa actuală
şi viitoare, pentru că ea ne
defineşte, ca avocaţi, şi pentru
că aş vrea să cred că
performanţa va defini şi
viitoarea societate
românească”, a spus 
Florentin Ţuca (foto),
Managing Partner al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii.

Casa de avocatură Muşat &
Asociaţii a reprezentat cu succes
compania Farmexim, unul dintre
cei mai importanţi importatori şi
distribuitori de medicamente de pe
piaţa locală, într-un litigiu privind
anularea unor contribuţii  clawback.
„Această decizie devine un punct
de referinţă în jurisprudenţa Curţii

de Apel în materia litigiilor ce au ca
obiect anularea contribuţiilor
clawback, fiind pentru prima dată
când o instanţă de judecată, pe
lângă problematica TVA,
sancţionează Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate (CNAS)
pentru caracterul eronat al
raportărilor dintre Casele Judeţene
de Asigurări de Sănătate şi CNAS.
A fost un caz complex care a
necesitat o serie de analize
integrate, mai ales în contextul în
care taxa clawback reprezintă o
temă de interes atât pentru
autorităţi, cât şi pentru producătorii
de medicamente”, a declarat
Octavian Popescu (foto), Partner,
Muşat & Asociaţii, care a coordonat
echipa de avocaţi formată din Călin
Dobre şi Ionuţ Iablonschi, ambii
Senior Associate în cadrul Muşat &
Asociaţii.

MUŞAT & ASOCIAŢII, 
PRECEDENT JUDICIAR IMPORTANT ÎN 
MATERIA ANULĂRII TAXELOR CLAWBACK

ZRP A ASISTAT
COMPLEXUL 
ENERGETIC
HUNEDOARA 

Complexul Energetic
Hunedoara, societate deţinută
în totalitate de statul român,
acţionând în domeniul energiei

electrice, a absorbit Societatea Naţională a Huilei
Petroşani, companie de stat din domeniul minier.
Formalităţile de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului a operaţiunii de fuziune au fost
finalizate pe 8 iulie. Începând cu această dată,
Complexul Energetic Hunedoara SA include
termocentralele Mintia, Paroşeni şi minele viabile
de cărbune Vulcan, Lonea, Livezeni şi Lupeni, şi
are ca obiect principal de activitate producerea şi
furnizarea energiei electrice şi termice şi
exploatarea minelor de huilă.
Pe parcursul procesului de fuziune, asistenţa
juridică a fost asigurată de echipa ZRP, coordonată
de Anca Danilescu (foto), avocat asociat senior.
Principalii avocaţi care au acordat asistenţă în
cadrul operaţiunii sunt Elena Iacob – avocat
colaborator coordonator, şi Iuliana Negoiţă – avocat
colaborator senior.
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VOICU & FILIPESCU – 
CLIENŢI ÎN PROCEDURI DE ACHIZIŢII 
PUBLICE CU O VALOARE CUMULATĂ 
DE PESTE 500 MIL. EURO

Casa de avocatură Boştină şi
Asociaţii a asistat Grupul
Feroviar Român (GFR) în
procesul de achiziţie a 51%
din acţiunile CFR Marfă.
Echipa de avocaţi şi
consultanţi Boştină şi
Asociaţii, condusă de Laura
Mocanu, avocat partener, a
realizat analiza de due
dilligence, oferind asistenţă
la întocmirea ofertei de
achiziţie a 51% din acţiunile
CFR Marfă şi în cadrul
elaborării draft-ului de
contract.
„Este meritul echipei de
avocaţi că a reuşit să se
înscrie în termenele extrem
de strânse impuse de
reprezentanţii Ministerului
Transporturilor. Am
mobilizat resurse umane şi
logistice semnificative pentru

a putea face faţă acestei
provocări şi faptul că am
reuşit acest lucru cu succes se
datorează profesionalismului
cu care toţi cei implicaţi s-au

dedicat acestui proiect”,
remarcă Doru Cătălin
Boştină (foto), director de
dezvoltare, Boştină şi
Asociaţii.

Practica de achiziţii publice a Voicu &
Filipescu a crescut semnificativ în ultimii ani
ca volum şi valoare a proiectelor asistate,
avocaţii firmei abordând în principal
domeniile energiei, serviciilor medicale şi
serviciilor informatice. Valoarea cumulată a
proiectelor asistate în ultimul an a fost de
peste 500 de milioane de euro, cu un avans
de 10% în primul trimestru al anului 2013
faţă de perioada similară a anului anterior, pe
fondul interesului crescut pentru contractele
publice în aceste domenii.

Avocaţii Voicu & Filipescu asistă în special
clienţi companii private care participă în
calitate de ofertanţi la procedurile de
achiziţie publică în România. Echipa
coordonată de Marta Popa – Partner şi
Raluca Mihai – Managing Associate s-a
specializat pe asistarea clienţilor în pregătirea
ofertelor, susţinerea contestaţiilor la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi în
instanţă, cu o rată ridicată de succes, precum
şi în procedurile de negociere şi semnare a
contractelor de achiziţie publică.

UN NOU
PARTENER ÎN
ECHIPA BIROULUI
SCHOENHERR
DIN BUCUREŞTI
Cătălin Suliman (foto) s-a alăturat
biroului din Bucureşti al casei de
avocatură europene Schoenherr în
calitate de coordonator al
departamentului de dreptul
concurenţei. Expert în aria sa de
practică, Cătălin Suliman
consolidează poziţia Schoenherr
ca furnizor de servicii juridice de
primă mână în aspecte de dreptul
concurenţei, atât în România cât și
în celelalte 13 birouri din regiune.
Cătălin Suliman, care se alătură
Schoenherr în calitate de partener,
oferă consultanţă juridică cu
precădere în probleme de dreptul
concurenţei, proprietate
intelectuală, bio ştiinţe şi
reglementări în sectorul de retail.
Înainte, Cătălin a făcut parte timp
de mai mult de şase ani din
echipa D&B David şi Baias, unde
a acordat asistenţă juridică
clien]ilor, firme locale şi
internaţionale, în aspecte de
dreptul concurenţei, proprietate
intelectuală, reglementări în
domeniile farmaceutic și retail.
Cea mai recentă
ediţie a Chambers
Europe
evidenţiază
munca lui
Cătălin,
citând
clienţii care
îl descriu
drept “un
foarte ta len -
tat avocat cu
abilităţi teh -
nice impre -
sionante”.

BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII, 
CONSULTANTUL GFR 
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BULBOACĂ & ASOCIAŢII 
A LANSAT BULBOACĂ & ASOCIAŢII TAX
Bulboacă & Asociaţii şi-a
întărit practica din zona de
consultanţă fiscală prin
înfiinţarea entităţii 
Bulboacă & Asociaţii Tax, ce
va opera afiliat casei de
avocatură. Coordonatorii
practicii sunt Adrian-Cătălin
Bulboacă, Managing 
Partner, şi Bogdan Voinescu
(foto), Tax Partner. Bogdan
are o experienţă de peste 15
ani în consultanţă fiscală,
dintre care opt în cadrul a
două entităţi din Big Four. 
De asemenea, a participat la

dezvoltarea diviziei de
consultanţă fiscală a uneia

dintre cele mai importante
companii de consultanţă

fiscală, audit şi contabilitate
din piaţa locală.
“Vrem să oferim servicii

juridice şi fiscale integrate 
în cadrul proiectelor
complexe de fuziuni-achiziţii,
divizări şi reorganizări,
restructurări de grup, precum
şi servicii de consultanţă
fiscală acoperind toate
domeniile - impozit pe 
profit, TVA, impozitarea
persoanelor fizice şi preţuri
de transfer”, a declarat
Bogdan Voinescu, Tax
Partner.

Firma de avocatură Wolf Theiss a
asistat la perfectarea uneia dintre
cele mai importante tranzacţii ale
anului 2013 din sectorul energiei
regenerabile, implicând plăţi totale
în valoare de aproximativ 137,5

milioane de euro.
Echipa Wolf Theiss a acordat
asistenţă gigantului energetic Vestas
la vânzarea a două centrale eoliene
către Lukerg Renew (o asociere în
participaţiune pe baze paritare între
Lukoil Econergo şi compania
italiană ERG Renew). Centralele
sunt situate în România (Gebeleisis)
şi Bulgaria (Hrabrovo). 
Un număr mare de avocaţi Wolf
Theiss a asistat în mod direct la
dezvoltarea parcului eolian
Gebeleisis, în procesul de due
diligence, precum şi la redactarea şi
negocierea documentelor tranzacţiei,
dar în principal Bryan Jardine (foto)
(Partener Coordonator Wolf Theiss
Bucureşti), Ciprian Glodeanu
(Partener Wolf Theiss), Ileana
Glodeanu (Counsel) şi Radu Pleşca
(Avocat Colaborator).

ECHIPA WOLF THEISS
A ACORDAT ASISTENŢĂ GIGANTULUI
ENERGETIC VESTAS

SMDA A CÂŞTIGAT
PROCESUL PENTRU
CENTROFARM
Centrofarm a câştigat procesul împotriva 
SN Plafar privind marca de retail Plafar. După ce,
iniţial, Tribunalul București a dispus anularea
cesiunii parţiale de marcă dintre SN Plafar şi
Centrofarm, în cadrul procedurii de insolvenţă a SN
Plafar, Curtea de Apel București a admis recursul
Centrofarm. Astfel, marca parţială Plafar pe
activitatea de retail rămâne în patrimoniul
Centrofarm în mod irevocabil.
Centrofarm a cumpărat această marcă în 2008,
investind sume importante de bani în promovarea
brandului printr-un nou concept de magazine
moderne, binecunoscute prin prezenţa în marile
centre comerciale din întreaga ţară. 
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OLTEANU & ASOCIAŢII 
A NUMIT UN NOU PARTENER

RTPR Allen & Overy a
asistat RBS România în
tranzacţia privind vânzarea
portofoliului de retail
finance către UniCredit
Ţiriac Bank şi UniCredit
Consumer Financing, o
tranzacţie complexă, ce a
implicat munca intensă în
echipă mixtă de M&A şi
finance & banking.
Echipa RTPR Allen &
Overy a fost formată din
partenerii Mihai Ristici,
Alexandru Retevoescu,
Hugh Owen şi avocaţii
asociaţi Loredana Boeru şi
Roxana Ionescu.
“Ca să oferi consultanţă la
vânzarea unui portofoliu de
retail finance trebuie să
înţelegi cum funcţionează
acest segment de piaţă, de la
aspectele juridice extrem de

variate pe care le implică,
până la felul în care se face
o migrare tehnică a
produselor în contextul unui
transfer de portofoliu”, a

declarat Loredana
Boeru (foto),
Senior Associate,
RTPR Allen &
Overy. „Am lucrat
excelent cu
echipele RBS
Londra şi RBS
România în
pregătirea acestei
tranzacţii. Este
foarte reconfortant
să ai un client
foarte bine pregătit

şi sofisticat, alături de care
poţi descifra din secretele
reuşitei într-un astfel de
business”, a adăugat
Loredana Boeru.

Avocatul Dana Mihai (foto) este noul partener
al casei de avocatură Olteanu&Asociaţii,
alături de Daniel Olteanu şi Roxana Tănase.
Dana Mihai este avocat în cadrul Baroului de
Avocaţi Vâlcea din 1994, a absolvit Facultatea
de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi
are o experienţă semnificativă în cauzele
penale şi de natură penală, fiind de asemenea
specializată în domeniul litigiilor de natură
comercială şi civilă. Ea s-a alăturat echipei
Olteanu&Asociaţii în 2008, lucrând alături de

parteneri în cadrul unor procese complexe şi
pentru un număr de clienţi importanţi.
“Am început să ne consolidăm departamentul
de penal încă din 2008, ca răspuns la nevoile
clienţilor şi Dana a avut o contribuţie
valoroasă la dezvoltarea acestui departament.
Astfel, numirea ei ca partener al firmei a venit
ca un pas firesc şi o recunoaştere a
profesionalismului de care a dat dovadă de-a
lungul timpului”, a declarat Daniel Olteanu,
partener, Olteanu&Asociaţii.

BPV 
GRIGORESCU
ŞTEFĂNICĂ 
A CONSILIAT 
MITSUI CHEMICALS 
Casa de avocatură bpv Grigorescu
Ştefănică a consiliat Mitsui
Chemicals în achiziţionarea
companiei germane Heraeus
Kulzer, într-o tranzacţie la nivel
global de aproximativ 450 de
milioane de euro. bpv Grigorescu
Ştefănică (bpvGS) a asigurat
consultanţa juridică pentru
aspectele de drept românesc
privind achiziţia societăţii Heraeus
Kulzer de către concernul japonez
Mitsui Chemicals. Asistenţa
juridică a inclus analize de tip due
diligence cu privire la entităţile din
România şi consultanţă cu privire
la diferite aspecte ale tranzacţiei şi
documentaţiei aferente. Proiectul a
fost parte a unei tranzacţii
internaţionale care a implicat 26
de entităţi din Europa, America şi
Asia.

bpvGS a fost angajată de către
firma internaţională de avocatură
Jones Day care a acţionat în calitate
de consilier internaţional pentru
Mitsui Chemicals Ltd. Echipa
bpvGS, coordonată de Anca
Grigorescu (foto), avocat partener,
le-a inclus pe Anca Albulescu,
avocat partener, Alina Melcescu,
avocat senior, şi Cristina Mihai,
avocat senior coordonator. 

RTPR ALLEN & OVERY,
ALĂTURI DE RBS ROMÂNIA
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CASA DE AVOCATURĂ IONESCU ŞI SAVA – 
“FIRMA ANULUI ÎN DREPTUL CONCURENŢEI”

Casa de Avocatură Ionescu şi
Sava a fost desemnată de
prestigioasa publicaţie
britanică Acquision
International „Firma Anului
2013 în Dreptul Concurenţei”.
Aceasta este singura distincţie
acordată în domeniul dreptului
concurenţei unei case de
avocatură româneşti de c\tre
Acquisition International şi
reprezintă o recunoaştere
publică a performanţelor
echipei de avocaţi de la
Ionescu şi Sava, înregistrate în

2012-2013.
Cel mai important criteriu pe
baza căruia este acordat acest
premiu este reprezentat de
numărul de voturi ale
clienţilor care au recomandat
casa de avocatură, coroborat
cu un volum consistent de
cercetare şi analiză desfăşurat
de echipa prestigioasei
publicaţii.
„Credem că această distincţie
vine în principal ca o
recunoaştere a activităţii
noastre din ultimul an, în

domeniul dreptului
concurenţei pentru mari clienţi
din industria farmaceutică şi
din sectorul auto. Resimţim
această recunoaştere şi prin
volumul din ce în ce mai mare
de clienţi internaţionali care ne
solicită serviciile, ce provin
din regiuni mari emiţătoare de
capital, cu interese de business
în România – precum China,
Rusia sau India”, a declarat
Radu Ionescu (foto),
Managing Partner, SCA
Ionescu şi Sava.

Prin reţeaua sa de parteneri,
Cabinetul de avocatură Radu
Comănac asigură în prezent servicii
juridice la nivel naţional. Sediul
central este în Bucureşti, iar birourile
teritoriale partenere sunt situate în
Bacău, Cluj, Constanţa şi Dolj.

”Am luat această decizie de a ne
extinde teritorial, întrucât dorim să
fim cât mai aproape de clienţii
noştri. În ziua de astăzi, pentru un
antreprenor sau pentru un manager
din cadrul unei companii, accesul la
informaţie şi viteza de reacţie în faţa

problemelor
întâmpinate pot face
diferenţa între reuşită şi
eşec. Totodată, într-un
mediu care aduce
provocări permanente,
soluţia succesului
înseamnă concentrare
pe afacere. Pentru ca
acest lucru să fie
posibil, noi avem grijă
ca micile inconveniente
să rămână… mici”, a
declarat Radu Comănac
(foto), avocat titular.

CABINETUL DE AVOCATURĂ
RADU COMĂNAC SE EXTINDE
LA NIVEL NAŢIONAL

ANRP ŞI UNNPR AU 
SEMNAT UN PROTOCOL
DE COLABORARE
PRIVIND UTILIZAREA
GRILEI NOTARIALE

Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor (ANRP) şi Uniunea Naţională a
Notarilor Publici din România (UNNPR) au
semnat, la sfârşitul lunii iunie, un protocol de
colaborare, menit să susţină corecta aplicare a unora
dintre prevederile Legii nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,
în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist în
România.
În baza protocolului semnat de către preşedintele
A.N.R.P., George Băeşu, şi preşedintele
U.N.N.P.R., Dumitru Viorel Mănescu, Uniunea a
pus la dispoziţia Autorităţii ghidul privind valorile
orientative ale proprietăţilor imobiliare utilizate de
cele 15 Camere ale Notarilor Publici din România.
Uniunea şi-a exprimat disponibilitatea ca, la cererea
expresă a Autorităţii, să sprijine activitatea de
identificare a valorilor imobilelor pentru care se
acordă despăgubiri.
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ONV LAW A GĂZDUIT 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
LEGAL NETLINK ALLIANCE

Avocatul englez stabilit în
România, Nicholas
Hammond (foto), Senior
Partner BWSP Hammond
Bogaru & Asociaţii, 
a fost numit în board-ul
Centrului Raţiu pentru
Democraţie, poziţie ce îi
permite continuarea
eforturilor de advocacy
pentru respectarea
principiilor democratice şi a
drepturilor omului.
Nicholas Hammond se va
implica activ în sprijinirea
dezvoltării unor programe
de marcă ale centrului,
precum cel de prevenire a
traficului de persoane “Not
For Sale – Choose For Your
Own Sake”, ce răspunde
creşterii îngrijorătoare a

fenomenului traficului de
persoane în România.
Activităţile şi campaniile
derulate în cadrul acestui
program speră să crească
nivelul de cunoaştere a
celor aflaţi într-o situaţie 
de risc, fie direct sau
indirect, şi să creeze o reţea
de comunicare între
comunitate, societatea civilă
şi organizaţiile care deţin
autoritatea de a oferi
servicii sociale sau de
securitate publică.

Membră activă a alianţei de societăţi de
avocaţi Legal Netlink Alliance (LNA), ONV
LAW a găzduit conferinţa bianuală a
organizaţiei. Timp de trei zile, cei peste 70 de
avocaţi din Europa, precum şi din ţări ca
Japonia, Brazilia, Australia, Canada şi Statele
Unite ale Americii, au discutat
problematici importante pentru
profesia pe care o practică. În
cadrul Adunării Generale, LNA 
s-a îmbogăţit cu trei noi membri
din Bratislava – Slovacia, Doha –
Qatar şi Monaco. Invitaţi la
eveniment, preşedintele
Integrated Corporate Security
Services, Adriean Pârlog a vorbit
despre business intelligence ca
provocare şi oportunitate pentru
avocaţi, iar Iulian Chifu, Consilier
Prezidenţial Afaceri Strategice şi
Securitate Internaţională, a

susţinut un discurs pe tema “Riscuri şi
oportunităţi în Regiunea Mării Negre”. 
Următoarea Adunare Generală a alianţei de
avocaţi va avea loc în luna ianuarie a anului
viitor, în Gibraltar şi va fi urmată de cea de la
Milano, în luna iunie 2014.

PWC ROMÂNIA: 
UN NOU ŞEF AL 
DEPARTAMENTULUI
DE CONSULTANŢĂ
FISCALĂ 
ŞI JURIDICĂ 
Mihaela Mitroi (foto) este noul
lider al Departamentului de
Consultanţă Fiscală şi Juridică al
PwC România, înlocuindu-l pe
Peter de Ruiter, care va rămâne
Partener de Consultanţă Fiscală în
cadrul firmei. Mihaela va
coordona, de asemenea,
activităţile de consultanţă fiscală
şi juridică ale PwC din Europa de
Sud-Est, incluzând Moldova,
Bulgaria, Macedonia, Serbia,
Albania şi Bosnia.
“M-am alăturat PwC drept

consultant fiscal într-o vreme în
care această profesie era aproape

necunoscută în România. Am fost
martorul dezvoltării acestui sector
de consultanţă fiscală şi ştiu că
PwC a fost o adevărată şcoală
pentru sute de profesionişti în
domeniu. Vreau ca, plecând de la
această tradiţie extraordinară, să
dezvolt activitatea de consultanţă
fiscală şi juridică a PwC România
pentru a deveni din experţi fiscali,
parteneri de afaceri pentru clienţii
noştri”, a spus Mihaela Mitroi.

NICHOLAS HAMMOND,
NUMIT ÎN BOARD-UL 
CENTRULUI RAŢIU 
PENTRU DEMOCRAŢIE
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MAGISTRAŢII ŞI AVOCAŢII 
SUNT SUPUŞI CONSTANT 
UNOR PRESIUNI MEDIATICE

Baroul Bucureşti este cel mai
mare din Sud-Estul Europei. Ce
demersuri aţi făcut pentru
îmbunătăţirea pregătirii
profesionale a avocaţilor?
Pregătirea profesională a avoca ţi lor
din Baroul Bucureşti se realizează
în cadrul unui amplu program de
formare profesională iniţială şi
continuă în cadrul INPPA, dar şi
prin intermediul unui program
propriu al Baroului Bucureşti.
Formarea iniţială a cuprins în 2013
şi anul `ntâi de stagiu, axată pe cu -
noaş terea eticii, valorilor,
drepturilor şi obligaţiilor
avocaţilor.

Pentru identitate de raţiune,
formarea iniţială abordează şi
cunoaşterea regulilor de organizare
şi etică specifice magistraţilor,
executorilor judecătoreşti, notarilor
şi consilierilor juridici.
Astfel, modulul “Aspecte practice
privind organizarea şi activitatea
instanţelor judecătoreşti şi a
parchetelor, a birourilor notariale
şi a executorilor judecătoreşti”, în
cadrul căruia au participat în
calitate de formatori-invitaţi
judecători, procurori, notari publici
şi executori judecătoreşti, a re pre -
zentat un succes în acest domeniu.
Programele de formare iniţială

urmăresc formarea unor deprinderi
de gândire independentă în
probleme de natură juridică.
Consider, de asemenea, că au fost
intensificate activităţile de
pregătire profesională continuă
destinate avocaţilor definitivi. De
un real interes s-a bucurat, în
2012, Conferinţa naţională cu
tema “Înţelegerea şi aplicarea
noului Cod de Procedură Civilă”,
organizată de INPPA în Aula
Facultăţii de Drept a Universităţii
Bucureşti şi Conferinţa
“Implicaţiile noului Cod Civil şi
noului Cod de Procedură Civilă
asupra raporturilor dintre
judecători şi avocaţi”, organizată
de INM şi UNBR, la sediul INM.
În mod similar, Baroul Bucureşti a
organizat numeroase conferinţe de
lucru, la sala de festivităţi, cu
următoarele teme: “Răspunderea
disciplinară a avocatului”; “Căi de
atac în procesul civil”; “Judecată
în prima instanţă în noul Cod de
Procedură Civilă”; “Procedura
necontencioasă în procesul civil”;
“Încheierea contractului în
reglementarea Codului Civil
actual”; “Semnificaţia juridică a
noţiunilor de întreprindere şi de
profesionist în reglementarea
Codului Civil actual”;
“Reglementarea competenţei în
noul Cod de Procedură Civilă”;
“Regimul matrimonial în noul
Cod Civil”; “Doar noul Cod Civil
se aplică după intrarea acestuia în
vigoare?”; “Corelaţii dintre noul
Cod Civil şi legislaţia muncii” etc.

Cum apreciaţi modul în care
noul Cod Civil a modificat
activitatea avocaţilor şi a
clienţilor acestora?
Noul Cod Civil, cu toată coerenţa
sa normativă, nu scuteşte avocaţii
de dificultăţi în aplicarea sa. Noile
reglementări au modificat activi ta tea
avocaţilor şi a clienţilor acestora. 
Cu titlu informativ, activităţile

Interviu cu ION ILIE-IORDĂCHESCU, Decanul Baroului Bucureşti

Permanentizarea
dialogului dintre
profesia de avocat şi
profesia de
magistrat a imprimat
un alt curs al
relaţiilor dintre cele
două profesii.
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fiduciare trebuie desfăşurate în
condiţiile Codului Civil care pre su -
pun, în mod obligatoriu, înche ie rea,
pe lângă contractul de asistenţă
juridică, şi a unui contract autentic
de fiducie care are alt conţinut.
În noul context, fiducia este
calificată ca o operaţiune juridică
prin care unul sau mai mulţi
constituitori transferă drepturi
reale, drepturi de creanţă, garanţii
ori alte drepturi patrimoniale sau
un ansamblu de asemenea
drepturi, prezente ori viitoare,
către unul sau mai mulţi fiduciari
care le exercită cu un scop
determinat în folosul unuia sau
mai multor beneficiari.
Ca atare, conţinutul activităţii
fiduciare desfăşurate de avocat
este diferit faţă de reglementarea
anterioară. Au apărut acţiuni noi în
justiţie care pot fi promovate de
avocaţi, precum cele privitoare la
despăgubirea soţului nevinovat de
desfacerea căsătoriei care suferă
un prejudiciu în urma divorţului;
la stabilirea dreptului de întreţinere
pentru soţul divorţat care se află în
nevoie din pricina unei incapacităţi
de muncă survenită înainte de
căsătorie ori în timpul căsătoriei;
la stabilirea unei prestaţii la
solicitarea soţului reclamant în
cazul în care divorţul se pronunţă
din culpa exclusivă a soţului pârât,
care să compenseze dezechilibrul
semnificativ pe care divorţul l-ar
determina în condiţiile de viaţă ale
celui care o solicită; la stabilirea
prestaţiei compensatorii sau cele
referitoare la obligarea la despă -
gubiri, în cazul ruperii logodnei în
mod abuziv, pentru cheltuielile
făcute sau contractate în vederea
căsătoriei etc. 
Asemenea acţiuni noi vizează şi
celelalte cărţi şi titluri din noul
Cod Civil. Evident că, în contextul
aplicării noului Cod Civil, activita -
tea avocatului a cunoscut o modi -
ficare substanţială, fiind nevoită să

se adapteze noilor prevederi.
Aţi semnat un protocol de
colaborare cu Tribunalul
Bucureşti. Ce aduce nou acest
acord şi cum va îmbunătăţi el
activitatea avocaţilor pledanţi?
Printre obiectivele Protocolului
încheiat între Baroul Bucureşti şi
Tribunalul Bucureşti se numără
îmbunătăţirea relaţiilor profe sio -
nale dintre avocaţi şi judecători,
informarea publicului cu privire la
serviciile de asistenţă judiciară,
identificarea cazurilor de prac ti -
care fără drept a profesiei de avo -
cat şi implementarea noilor coduri.
Prin acest protocol a fost declanşat
un dialog constructiv între cele
două instituţii, în baza căruia au
fost depăşite unele probleme
legate de practicarea avocaturii
clandestine şi asistenţă judiciară.
Ambele părţi au simţit nevoia
includerii în conţinutul
protocolului a unui paragraf
referitor la îmbunătăţirea relaţiilor
dintre avocaţi şi judecători în
scopul diminuării incidentelor de
natură să afecteze încrederea
publică în sistemul judiciar. 
S-a simţit nevoia încheierii acestui
protocol pentru a înlătura orice
conflict instituţional.
Permanentizarea dialogului dintre
profesia de avocat şi profesia de
magistrat a imprimat un alt curs al
relaţiilor dintre cele două profesii.
Conlucrarea pentru pregătirea
profesională comună în vederea
aplicării noului Cod Civil şi a
noului Cod de Procedură Civilă
reprezintă o necesitate. Aplicarea
noilor Coduri nu se poate face decât
împreună de magistraţi, avocaţi,
notari, consilieri juridici şi alţi
specialişti din domeniul dreptului.
În domeniul asistenţei judiciare,
există o conlucrare deplină axată
pe eliminarea disfuncţionalităţilor
în activitatea de înregistrare,
planificare şi aprobare a cererilor,
raportată la activitatea de delegare,

înregistrare şi centralizare a
referatelor precum şi la modali ta -
tea de plată a onorariilor cuvenite
avocaţilor din oficiu.
Tribunalul Bucureşti, în calitatea
sa de ordonator secundar de
credite, asigură fondurile necesare
plăţii avocaţilor înscrişi la
Serviciul de asistenţă judiciară al
Baroului Bucureşti, permiţând
astfel transpunerea în practică a
liberului acces la justiţie pentru
justiţiabilii care nu au posibilitatea
financiară a angajării, în cauzele
lor, a unui avocat. Impactul nega tiv
al subfinanţării constituie obiect de
analiză pentru ambele profesii.
Atât Tribunalul Bucureşti cât şi
Baroul Bucureşti sunt preocupate
pentru apărarea profesiei de avocat
prin acţiuni care să descurajeze
practicarea fără drept a profesiei
de avocat.
Deoarece avocatura clandestină a
proliferat, s-a simţit nevoia in clu -
derii în acest protocol a unui para -
graf referitor la situaţia care s-a
creat. Recurgerea la acţiuni con -
cre te poate stopa asemenea practici.

Cum colaboraţi cu Barourile
Judeţene?
Nu se poate concepe solidaritatea
profesională a avocaţilor fără
colaborarea Baroului Bucureşti cu
celelalte barouri din ţară.
În realitate, toate barourile din
România conlucrează în cadrul
UNBR-ului, stabilind, în comun,
direcţiile de poliţia profesională. În
acest sens, Baroul Bucureşti
participă activ, alături de celelalte
barouri, la soluţionarea
problemelor privind pregătirea
profesională continuă, asistenţa
judiciară, publicitatea profesională,
avocatura clandestină, colectarea
contribuţiilor la formarea buge -
telor barourilor, CAA şi UNBR,
perfecţionarea relaţiilor cu siste -
mul judiciar şi alte instituţii din
mediul de afaceri şi lărgirea com pe -

Nu se poate concepe
solidaritatea
profesională a
avocaţilor fără
colaborarea Baroului
Bucureşti cu celelalte
barouri din ţară.
În realitate, toate
barourile din
România conlucrează
în cadrul UNBR-ului,
stabilind, în comun,
direcţiile de poliţia
profesională.
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tenţelor profesionale ale avocatului. 
Un interes aparte l-a reprezentat
protocolul încheiat între Baroul
Bucureşti şi Baroul Ilfov, prin care
s-au regularizat taxele profesionale
datorate către bugetele Baroului
Bucureşti, Baroului Ilfov şi UNBR. 
Prin acelaşi act a fost soluţionată
situaţia asistenţei judiciare din
oficiu şi predarea de către Baroul
Bucureşti a arhivei dosarelor de
personal a avocaţilor ce au sediul
profesional principal pe raza
Judeţului Ilfov. Cu această ocazie
s-a convenit predarea bazei de date
informatizate avocaţilor din cadrul
Baroului Ilfov. 

Cum a fost primită deschiderea
complexul balnear şi de recu -
perare din Techirghiol de către
avocaţii Baroului Bucureşti?
Complexul balnear de recuperare
“Corpore Sano” din Techirghiol,
judeţul Constanţa, oferă diverse
servicii pentru tratamentul afec ţiu -
nilor reumatologice, dermato lo gi ce,
ginecologice, respiratorii, endocri -
nologice etc. Personalul de specia -
litate calificat aplică tratamentul
corespunzător afecţiunilor de care
suferă solicitanţii. Pachetele de
tratament cuprind o gamă largă de
proceduri recomandate de medic,
în urma unei consultaţii de
specialitate. Pacienţii pot beneficia
de tratamente cu Gerovital,
inclusiv pe linia de SPA. 
Con sider că avocaţii sunt mulţu -
miţi de serviciile oferite de acest
complex deoarece, din punct de
vedere medical, el oferă posibili ta -
tea îmbinării tratamentelor speci -
fice recuperării medicale cu terapii
tip spa, ce ajută la ameliorarea
stării de sănătate şi la înlăturarea
stresului. Condiţiile de cazare,
masa şi serviciile medicale spe cia -
lizate sunt la un standard ridicat.

Când credeţi că veţi reuşi
includerea unui avocat din

Baroul Bucureşti în componenţa
Consiliului Superior al
Magistraturii?
O reformă autentică în domeniul
justiţiei presupune, printre altele, şi
includerea în CSM ca membru a
unui avocat. Nu se poate vorbi de
o justiţie eficientă în condiţiile în
care CSM nu cunoaşte problemele
ridicate de prestaţiile avocaţiale.
Justiţia nu poate oferi un act de
calitate, previzibil şi într-un termen
rezonabil, fără participarea avoca -
tului la dezbaterea problemelor cu
care ea se confruntă.
Neincluderea în componenţa aces -
tei instituţii a unui reprezentant al
avocaturii creează o veritabilă
frână în realizarea unei reforme
corespunzătoare în justiţie. Se
înregistrează pe rolul instanţelor o
creştere semnificativă a numărului
de dosare, o durată îndelungată de
soluţionare a cauzelor şi o încăr că -
tură de dosare pe fiecare judecător.
Atât magistraţii cât şi avocaţii sunt
supuşi constant unor presiuni
mediatice. Aceste aspecte nu sunt
discutate într-un cadru organizat,
cum este CSM, cu un reprezentant
al corpului de avocaţi care poate
oferi o altă perspectivă
problemelor ivite în justiţie. 
Deocamdată, această solicitare a

avocaţilor români rămâne un
deziderat. Posibil pe viitor, ca
această cerinţă să-şi găsească o
rezolvare favorabilă.

Cum pot fi sancţionate cazurile
în care se îngăduie nepermis şi
contrar legii avocatura
clandestină?
Legislaţia actuală prevede sanc ţio -
narea cazurilor în care se îngăduie
nepermis şi contrar legii avocatura
clandestină. Codul Penal sancţio -
nează cu închisoarea fapta
funcţionarului public în cazul în
care în exercitarea atribuţiilor sale
de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte
un act defectuos, cauzând o
tulburare însemnată a bunului
mers al unei instituţii de interes
public, cum este Baroul Bucureşti.
Activitatea Baroului Bucureşti este
afectată substanţial de încălcarea
prevederilor legii profesiei de
avocat prin care se acceptă
folosirea fără drept a denumirilor
de “Barou”, “Uniunea Naţională a
Barourilor din România”,
“UNBR” ori “Uniunea Avocaţilor
din România” sau a denumirilor
specifice formelor de exercitare a
profesiei de avocat de către orice
persoană fizică sau persoană
juridică, indiferent de obiectul
activităţii desfăşurate de aceasta,
precum şi folosirea însemnelor
specifice profesiei ori pentru
purtarea robei de avocat în alte
condiţii decât cele prevăzute de
Legea 51/1995. În mod similar,
este pedepsit funcţionarul public
care îndeplineşte, cu ştiinţă, în
mod defectuos un act, în exerci -
tarea atribuţiilor sale de serviciu şi
prin aceasta cauzează o vătămare a
intereselor legale ale unei persoane.
În mod inevitabil o persoană poate
fi vătămată în situaţia în care pres -
taţiile avocaţiale sunt efectuate de
către o persoană care nu are cali ta tea
de avocat, ajungându-se la anu la rea
actului întocmit de acea persoană. 

O reformă autentică
în domeniul justiţiei
presupune, printre
altele, şi includerea
în CSM ca membru a
unui avocat. Nu se
poate vorbi de o
justiţie eficientă în
condiţiile în care CSM
nu cunoaşte
problemele ridicate
de prestaţiile
avocaţiale.
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Aţi înfiinţat o societate
nouă, Braşoveanu, Cernat şi
Asociaţii. Care au fost
motivele care au stat la
baza luării acestei decizii? 
La finele lunii martie 2013,
am decis încetarea
parteneriatului care a stat timp
de zece ani la baza firmei
Ciurtin, Braşoveanu şi
Asociaţii, motivat de evoluţia
generală a acestui parteneriat
în epoca recentă. Am ajuns,
într-un final, la concluzia că
în profesie, la fel ca şi în
viaţă, anumite compromisuri
pur şi simplu nu sunt
acceptabile. Avocatura este
prin excelenţă şi trebuie să
rămână o profesie morală,
chiar dacă o practicăm ca şi o
afacere. Braşoveanu, Cernat şi
Asociaţii (BCPA) a apărut
deoarece eu şi Petronela
Cernat credem în acest mod
virtuos de a practica
avocatura şi de a dezvolta în
acelaşi timp o afacere.
Avocaţii care fac parte din
echipa noastră ne împărtăşesc
această viziune, iar clienţii
care ne-au fost alături au
apreciat valorile pe care le
împărtăşim.  

Care sunt priorităţile pe
care le-aţi stabilit pentru
dezvoltarea businessului?
Principalul obiectiv al Braşo -
veanu, Cernat şi Asociaţii este

de a practica avocatura de
business la nivelul de exce -
len ţă pe care îl impunem şi
care reprezintă atât cea mai
concretă garanţie a siguranţei
afacerilor clien ţilor noştri, cât
şi un vector de progres al
acestora. Pregătirea ascuţită,
seriozitatea tratării fiecărui
mandat şi client în parte şi
dedicarea pentru aparărea
afacerilor clienţilor noştri sunt
printre principalele noastre
priorităţi. Atât timp cât res -
pectăm aceste priorităţi, sunt
convins că rezultatele pe care
le vom obţine pentru clienţi
vor fi excelente şi, în conse -
cinţă, firma va fi profitabilă.  

Insolvenţa este una dintre
principalele arii de
experienţă în cadrul BCPA.
Veţi pune în continuare
accent pe acest domeniu?

De zece ani lucrez ca avocat
în acest domeniu şi am
reprezentat cu succes atât
creditori, cât şi debitori în
insolvenţă. Având beneficiul
cunoaşterii temeinice şi al
unei practici susţinute în
domeniu, am făcut pasul spre
nivelul următor, respectiv
acela de a prelua ca practician
în insolvenţă afaceri în
dificultate financiară şi a
încerca fie să maximizez
gradul de recuperare a
creanţelor creditorilor, fie să
restructurez şi să conduc
afacerile respective spre
stabilitate. 
Cred că experienţa de
managing partner într-o firmă
de avocatură m-a ajutat mult
în a fi capabil acum să înţeleg
şi să conduc un business din
poziţia de practician în
insolvenţă. Pentru noi, acest

domeniu este în plină
dezvoltare, ca practică şi ca
echipă. Cazurile sunt din ce în
ce mai complexe deoarece
această sită comercială a
insolvenţei a cernut cât de cât
mediul de afaceri în ultimii
ani, iar firmele care nu au
dispus de lichidităţi au fost
primele ieşite din circuitul
comercial, rămânând aşadar
disponibile şi predilecte înspre
insolvenţă afacerile medii şi
mari, fie în sensul salvării lor,
fie al eliminării de pe piaţă.
Cred că deşi am dezvoltat
relativ târziu această practică
în insolvenţă, avem şansa să
lucrăm mult mai selectiv azi
şi la un nivel profesional şi de
profitabilitate mult mai
ridicat.   

Ce alte domenii de
experienţă aveţi în vedere?
Braşoveanu, Cernat şi
Asociaţii îşi concentrează
practica avocaţială în egală
măsură pe activităţi de
consultanţă juridică, cât şi pe
litigii şi arbitraje, deoarece
echipa are experienţa
profesională necesară ambelor
tipuri de activităţi. În
consultanţă, consiliem clienţi
importanţi în materie
corporativă, concurenţă,
telecomunicaţii, energie
verde, finanţări şi importuri.
Cele mai de anvergură litigii
vizează diverse proceduri de
achiziţii publice, insolvenţa
unor dezvoltatori imobiliari
sau retaileri, sau alte litigii în
materie de contencios
administrativ şi fiscal ori
recuperări de creanţe.
Concentrarea noastră se
îndreaptă către toate aceste
zone şi ne dorim o creştere
echilibrată a tuturor. 

Mircea FICA

BRAŞOVEANU, CERNAT ŞI ASOCIAŢII
NE CONCENTRĂM PRACTICA AVOCAŢIALĂ ATÂT 
PE ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ JURIDICĂ, 
CÂT ŞI PE LITIGII, INSOLVENŢĂ ŞI ARBITRAJE
Interviu cu ANDREI BRAŞOVEANU, Managing Partner, Braşoveanu, Cernat şi Asociaţii

Andrei Bra[oveanu şi Petronela Cernat
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Cât priveşte litigiile
civile, mai ales la
nivelul judecătoriilor,

au fost identificate ca şi
obiecte de supraîncărcare
plângerile la contravenţie
(pentru amenzile privind
neplata rovignetei şi, în
general, privind OUG
195/2002), contestaţiile la
executare, încuviinţarea
executării silite şi somaţiile
de plată. 
Potrivit Mădălinei Nedelcu,
avocat în cadrul Departamen -
tului de Litigii şi Executări

Silite, Boştină şi Asociaţii,
domeniul litigiilor şi al
arbitrajului a înregistrat, în
cursul anului 2012, o evo -
luţie influenţată de modifi -
cările legislative, politice,
instabilităţile economice.

Astfel, spune ea, de exemplu,
s-a putut constata o creştere a
numărului cererilor de
deschidere a procedurii
insolvenţei înregistrate de
societăţi comerciale care
doresc să stopeze curgerea

penalităţilor la datoriile către
bugetul de stat şi către alţi
parteneri contractuali; ca
urmare a procedurilor de
executare silită pornite de
către instituţiile financiar-
bancare şi nebancare
împotriva persoanelor fizice
şi juridice care nu şi-au mai
îndeplinit obligaţiile
contractuale de plată a ratelor
de credit s-a înregistrat o
creştere a numărului
contestaţiilor la executare.
„Pentru ca anul 2013 să
înregistreze o evoluţie

LITIGIILE, 
ÎN CONTINUARE UN DOMENIU 
„HOT” PENTRU AVOCAŢI

În materiile litigii de muncă şi asigurări sociale, curţile de apel şi
tribunalele consideră, în majoritatea lor, că procesele privind
pensiile speciale, contestarea deciziilor de recalculare a pensiilor şi
acordarea unor grupe de muncă, au înregistrat creşteri în 2012 şi au
constituit în egală măsură un procent semnificativ în volumul
cauzelor de soluţionat. Incoerenţele legislative sunt cele care au
contribuit la supraîncărcarea instanţelor pe acest segment în 2012.
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pozitivă, ar trebui să putem vorbi
de o stabilitate politică, o creştere
economică sau de un mediu stabil
din punctul de vedere al fiscalită -
ţii”, a încheiat Mădălina Nedelcu.
Potrivit reprezentanţilor societăţii
de avocaţi Eversheds Lina & Guia,
pe parcursul anului 2012, s-a putut
observa o creştere semnificativă a
numărului total de litigii, atât `n
privinţa disputelor încredinţate
instanţelor de judecată spre
soluţionare, cât şi cu privire la cele
aflate pe rolul Curţilor de Arbitraj.
„Domeniile de activitate în
legătură cu care se demarează
proceduri în faţa instanţelor de
judecată şi a Curţilor de Arbitraj
sunt dintre cele mai variate,
neputând, în opinia noastră, fi
clasificate într-un top, cu atât mai
mult cu cât litigiile nu se
circumscriu ariei de activitate a
părţilor implicate, ci modalităţii în
care acestea au înţeles (sau nu) să-
şi execute obligaţiile reciproc
asumate”, a precizat Sorin Susnea,
partener, Eversheds Lina & Guia,
adăugând că, referitor la gradul de
complexitate, în ceea ce priveşte
firma pe care o reprezintă, de
departe cele mai laborioase cauze
sunt cele ce au la bază antrepriza
în construcţii, prin prisma legăturii
indisolubile ce se creează între
aspectele de ordin juridic şi cele de
ordin tehnic. „Volumul imens
de informaţii şi documente ce
trebuie analizate de instanţe,
probatoriul complex (expertize
multiple, interogatorii, declaraţii
de martori etc.), pledoariile atent
construite astfel încât să îmbine
atât noţiuni de drept cât
şi minime referiri tehnice, pe
înţelesul judecătorilor, conferă,
fără putinţă de tăgadă, acestui tip
de litigii primul loc în topul
complexităţii”, a conchis Sorin
Susnea.
Şi Gheorghe Buta, Deputy
Managing Partner, Muşat &

Asociaţii, spune că practica de
litigii şi arbitraj a devenit tot mai
dinamică şi complexă, 2012
confirmând tendinţele de creştere
din ultimii ani. Astfel, la nivelul
departamentului de litigii şi
arbitraje din cadrul Muşat &
Asociaţii, s-a înregistrat un volum
de muncă în creştere cu 25%-30%.
„Majoritatea dosarelor în care am
fost sau suntem implicaţi au fost
generate de dispute comerciale,
proceduri de insolvenţă, executare
silită, litigii de muncă, litigii de
contencios administrativ generate
de aplicarea taxei de clawback,
litigii de achiziţii publice şi
finanţări din fonduri europene,
litigii privitoare la deciziile emise
de Consiliul Concurenţei, dispute
cu privire la drepturile de
proprietate intelectuală, generate
dintr-o varietate de sectoare
economice”, a spus Gheorghe
Buta, adăugând că, pe termen
mediu, se aşteaptă ca numărul
litigiilor comerciale şi
administrative să se menţină pe un
trend ascendent, pe măsură ce
companiile vor continua să
întâmpine dificultăţi în onorarea
angajamentelor contractuale, iar
activitatea de achiziţii publice şi
finanţări din fonduri europene va

fi mai dinamică. De asemenea,
reprezentanţii Muşat & Asociaţii
estimează că se va înregistra o
creştere importantă în cadrul
firmei a dosarelor penale privind
infracţionalitatea economico-
financiară şi corupţia, aşa numita
„white collar crime”. În prezent,
echipa de avocaţi penalişti a
Muşat & Asociaţii are în lucru
peste 500 de dosare. Aceste cauze
au şi o latură civilă complexă, care
trebuie abordată în mod
profesionist de cei implicaţi în
asemenea tipuri de litigii.
„Complexitatea litigiilor este
foarte variabilă în cadrul unei
categorii de litigii, un litigiu
comercial, de exemplu, putând fi
foarte simplu sau extrem de
complex. Doar cu titlu de
apreciere generală, considerăm că
litigiile din domeniul dreptului
concurenţei, anumite litigii
comerciale sau societare şi
dosarele penale referitoare la
infracţiuni economice prezintă în
general un grad ridicat de
complexitate, analiza unui mare
număr de documente şi redactarea
unor materiale avocaţiale consis -
tente”, a încheiat Gheorghe Buta.
Şi reprezentanţii societăţii de
avocatură Pachiu & Associates
menţionează că trendul ascendent
al numărului dosarelor înregistrate
pe rolul instanţelor de judecată s-a
menţinut şi în cursul anului 2012.
Litigiile având ca obiect recupe ra -
rea creanţelor au ţinut în contin -
uare capul de afiş, fiind urmate de
litigiile privind răspunderea
contractuală şi contestaţiile
formulate în cadrul procedurilor
de executare silită. „Anul 2013 nu
pare să aducă schimbări
semnificative din acest punct de
vedere. Litigiile având ca obiect
procedura insolvenţei, cele în
materia executării silite, precum şi
cele privind recuperarea creanţelor
reprezintă principalele tipuri de

Domeniul litigiilor şi
al arbitrajului a
înregistrat, în 2012,
o evoluţie
influenţată de
modificările
legislative, politice,
instabilităţile
economice.
MĂDĂLINA NEDELCU,
Avocat,
Departamentul de
Litigii şi Executări
Silite, Boştină şi
Asociaţii

LITIGIILE, 
LA CURŢILE DE APEL

Anul trecut, în materiile
litigiilor de muncă şi
asigurărilor sociale
numărul cauzelor 
nou-intrate la curţile de
apel a fost de 44.316, în
timp ce, în 2011, s-au
îregistrat 53.020 dosare
nou-intrate, iar în 2010
numărul acestora a fost
de 39.069. 
Un număr mare de cauze
nou-intrate s-au
înregistrat, în 2012, şi în
materie civilă (21.000 de
dosare), dar şi în litigiile
cu profesioniştii (10.300
cauze).
Sursa: Raportare statistică
privind activitatea
instanţelor şi parchetelor în
2012, CSM
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litigii ce vor fi supuse analizei
instanţelor de judecată şi în cursul
acestui an”, a precizat Adelina
Şomoiag, Associate, Litigation
Practice Group, Pachiu &
Associates. „Instanţele judecă -
toreşti se vor confrunta, şi în acest
an, cu o încărcătură însemnată de
dosare, iar problemele juridice ce
se pot naşte în cadrul litigiilor
având ca obiect procedura
insolvenţei, spre exemplu, pot fi
dintre cele mai variate şi
complexe”, a completat ea.
Potrivit Adinei Jivan, Senior
Associate, Schoenherr & Asociaţii,
din perspectiva activităţii societăţii
pe care o reprezintă, în 2012,
litigiile au continuat trendul
ascendent, atât în ceea ce priveşte
litigiile generate de neexecutarea
sau executarea defectuoasă a unor
contracte între profesionişti, cât şi
în sfera contenciosului
administrativ sau a litigiilor
generate de cazuri sonore de
insolvenţă. În categoria
diferendelor generate de
neexecutarea contractelor între
profesionişti, un loc semnificativ l-
au ocupat, şi în 2012, litigiile
generate de contractele de
antrepriză în construcţii. „O
creştere semnificativă s-a
înregistrat şi în domeniul
contenciosului administrativ unde,
pe fondul noutăţilor legislative şi a
lipsei unei jurisprudenţe constante
care să lămurească dispoziţiile
interpretabile ale actelor
administrative, litigiile au
înregistrat o creştere atât sub
aspectul numărului, cât şi sub cel
al valorii. Aş aminti aici litigii din
sfera dreptului concurenţei, litigii
în materie fiscală sau litigii ce ţin
de protecţia consumatorului, în
care societatea noastră a
reprezentat o serie de societăţi
comerciale în contradictoriu cu
autorităţile competente”, a mai
spus Adina Jivan.

În ceea ce priveşte casa de
avocatură Ţuca Zbârcea &
Asociaţii, Departamentul de litigii
şi arbitraje domestice gestionează
anual aproximativ 3.000 de dosare,
în 2012 înregistrând o creştere
importantă a numărului de litigii în
toate materiile, principalele cauze
fiind instabilitatea legislativă,
nerezolvarea nici până în prezent a
cererilor legate de bunurile
naţionalizate în perioada
comunistă, criza economică din
ultimii ani care a condus la

concedieri sau prăbuşirea unor
afaceri. „În mod deosebit însă, a
crescut numărul insolvenţelor sau
al dosarelor de recuperare de
creanţe. Totodată, numărul litigiilor
legate de achiziţiile publice este în
creştere”, a precizat Robert Roşu,
avocat asociat al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii şi co-coordonator al
departamentului de litigii şi
arbitraje domestice.
La rândul său, Florin Duţu,
partener în cadrul societăţii Voicu
& Filipescu şi coordonator al
practicii de litigii şi arbitraj a
firmei, spune că este vizibilă
menţinerea tendinţei crescătoare în
volumul de litigii simple de
recuperare a creanţelor comerciale,
precum şi a cazurilor de
insolvenţă, dar şi creşterea
numărului de litigii contractuale
post-tranzacţii de fuziuni şi
achiziţii, al litigiilor în contencios
fiscal (pe fondul scăderii
disciplinei financiare a
contribuabililor). Totodată, spune
el, se observă o proliferare a
investigaţiilor în materie penală în
domeniul criminalităţii gulerelor
albe (evaziune fiscală, spălare de
bani, fraude). „În privinţa
arbitrajelor, din informaţiile pe care
le deţinem, o serie de investitori
evaluează în prezent posibilitatea
de a introduce acţiuni arbitrale
împotriva statului român, pentru
protejarea investiţiilor lor, în baza
tratatelor bilaterale privind
investiţiile”, a conchis Florin Duţu.
„Nu deţinem date la nivelul ţării,
dar, din perspectiva propriei
activităţi, putem spune că
domeniul litigiilor şi arbitrajului a
înregistrat o creştere în 2012,
păstrând credem această tendinţă
ascendentă şi pentru viitor”,
precizează Peggy Şuică-Neagu,
Partner, Head of Disputes, White
& Case. „Este, de asemenea, dificil
de menţionat cifre privind numărul
de litigii pe domenii de activitate,

Cele mai laborioase
cauze sunt cele ce au
la bază antrepriza în
construcţii, prin
prisma legăturii
indisolubile ce se
creează între
aspectele de ordin
juridic şi cele de
ordin tehnic.
SORIN SUSNEA,
Partener, Eversheds
Lina & Guia
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însă, tot din activitatea noastră,
putem remarca tendinţa de creştere
a litigiilor din domeniul
insolvenţei/reorganizării judiciare,
ca şi a celor de natură
administrativă (cu referire specifică
la contestaţii formulate de societăţi
împotriva diverselor acte
administrative emise de autorităţi
publice centrale sau locale)”, a
adăugat ea. În privinţa gradelor de
complexitate, reprezentanta White
& Case consideră că este dificil de
făcut o ierarhie, spunând însă că,
cu titlu de exemplu, există litigii
complexe născute din diversele
raporturi comerciale dintre părţi,
după cum există litigii complexe şi
în materia contenciosului
administrativ. „Un anume grad
specific de complexitate şi
specializare îl au, de asemenea
exemplificativ, litigiile deduse
judecăţii la instanţa de contencios
administrativ competentă legat de
contestarea taxelor de clawback de
către societăţile care activează în
domeniul farmaceutic, ca şi cele
privind contestarea deciziilor emise
de Consiliul Concurenţei”, a
încheiat ea.

UN DOMENIU COMPLEX, DIFICIL

Deşi domeniul litigiilor şi
arbitrajului este unul extrem de
complex, practicienii întâmpinând
în activitatea de zi cu zi
numeroase provocări, satisfacţiile
pe care avocaţii specializaţi pe
această arie de practică le au
atunci când câştigă un proces sunt
şi ele pe măsură.
“Pentru un avocat cu adevărat
specializat în litigii şi arbitraj, nu
ar trebui să existe dificultăţi. Am
putea, eventual vorbi de
necesitatea ca un avocat să fie în
permanenţă informat cu privire la
multiplele modificări legislative
din aceste domenii”, este de
părere Mădălina Nedelcu

(Boştină şi Asociaţii).
Sorin Susnea (Eversheds Lina &
Guia) spune că, din păcate, chiar
şi în prezent, timpul de aşteptare
foarte mare pierdut în instanţele
de judecată reprezintă o problemă
semnificativă şi o dificultate în
desfăşurarea activităţii zilnice.
„Din acest punct de vedere
salutăm intrarea în vigoare a
noului Cod de Procedură Civilă şi
aşteptăm cu nerăbdare ca şi
dispoziţiile cu direct impact sub
acest aspect, a căror aplicabilitate
a fost momentan amânată faţă de
lipsa infrastructurii şi logisticii
necesare, să devină obligatorii”, a
completat el.

Litigiile în care lucrează echipa de
avocaţi Muşat & Asociaţii, fie că
este vorba de reprezentarea unor
companii sau a unor persoane
fizice, au mize financiare foarte
mari pentru clienţi, caracteristică
din care derivă şi un anumit grad
de presiune pe care orice litigant îl
resimte în administrarea unui
dosar. „Mai mult decât atât, spune
Gheorghe Buta, gestionarea şi
susţinerea apărării într-un litigiu
presupun ore nesfârşite de analiză
amănunţită a faptelor, de
documentare, o anumită precizie
în redactarea actelor şi o
argumentare pragmatică a faptelor
cu scopul realizării unei strategii
solide de apărare”. „Există speţe
în care, analizând cadrul legal pe
de o parte, iar pe de alta faptele,
îţi este greu, chiar şi ca avocat
litigant experimentat, să identifici
şansele reale de câştig pe care le
are clientul tău”, a conchis el.
Pentru Alexandru Ene, Associated
Partner, Head of Litigation,
Restructuring & Insolvency
Department, Noerr  principalele
dificultăţi legate de domeniul
litigiilor sunt, în continuare,
practica neunitară şi
predictibilitatea redusă din acest
domeniu, dar şi supraîncărcarea
completelor de judecată. „Deşi,
prin intrarea în vigoare a noului
Cod Civil şi mai ales a noului
Cod de Procedură Civilă,
neajunsurile menţionate ar trebui
să se diminueze considerabil,
suntem de părere că acest proces,
ca orice proces de schimbare, va
mai dura. În aceste condiţii,
justiţiabilii, în special companiile,
se vor feri în continuare să ajungă
în faţa unei instanţe de judecată,
chiar dacă acest lucru este în
detrimentul lor, pentru a nu risca
un proces lung, costisitor şi cu un
rezultat incert”, a mai spus el,
adăugând că, în majoritatea
cazurilor însă, o astfel de

Gestionarea şi
susţinerea apărării
într-un litigiu
presupun ore
nesfârşite de analiză
amănunţită a
faptelor, de
documentare, o
anumită precizie în
redactarea actelor şi
o argumentare
pragmatică a
faptelor. 
GHEORGHE BUTA,
Deputy Managing
Partner, Muşat &
Asociaţii

Recentele modificări
legislative reprezintă
o adevărată
provocare pentru
avocaţii specializaţi
în domeniul litigiilor.
ADRIANA DOBRE,
Managing Associate,
Litigation Practice
Group, Pachiu &
Associates
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atitudine, nu face într-un final
decât să complice situaţia
litigioasă. „Suntem de părere că
principala preocupare a sistemului
judiciar ar trebui să fie
modernizarea şi eficientizarea
activităţii precum şi reducerea
numărului de cauze soluţionate de
fiecare complet de judecată prin
suplinirea numărului de complete,
în aşa fel încât să poată deveni un
sistem din ce în ce mai
performant şi cu o calitate
crescută a actului de justiţie.
Aceasta ar duce la folosirea
corectă a sistemului judiciar şi,
implicit, la degrevarea acestuia”,
a încheiat Alexandru Ene.
Adriana Dobre, Managing
Associate, Litigation Practice
Group, Pachiu & Associates,
consideră că recentele modificări
legislative reprezintă o adevărată
provocare pentru avocaţii
specializaţi în domeniul litigiilor,
întrucât sunt nevoiţi să jongleze
mai mult ca niciodată cu noţiuni
specifice regulilor privind
aplicarea legii în timp. În plus,
spune ea, atât instanţele de
judecată, cât şi avocaţii sunt
chemaţi să aplice instituţii noi de
drept şi uneori chiar să
reinterpreteze vechile instituţii,
fiind necesară identificarea
modalităţilor concrete de aplicare
a noilor reglementări. „Într-un
astfel de context, demersul
profesional al tuturor participan -
ţilor la activitatea de înfăptuire a
actului de justiţie ar trebui să
constituie o preocupare zilnică”,
este de părere Adriana Dobre.
„Dacă avocaţii de consultanţă
sunt, de regulă, specializaţi pe
unul sau mai multe domenii de
drept material, avocaţii de litigii
se confruntă zilnic cu probleme
de drept material din cele mai
variate în legătură cu care s-au
născut litigiile în care îşi
reprezintă clienţii. Astfel că,

pentru susţinerea cu succes a
cauzelor, pe lângă o cunoaştere
foarte bună a normelor de
procedură, un avocat de litigii
trebuie să se familiarizeze cu
instituţii şi norme juridice
aparţinând mai multor domenii de
drept. Mai mult, având în vedere
caracterul oral al dezbaterilor în
instanţă, avocatul de litigii trebuie
să aibă în general o solidă
pregătire profesională, pentru a fi
pregătit în cazul unor probleme
de drept surpriză, ridicate fie de
adversar, fie de instanţa din

oficiu”, spune Adina Jivan
(Schoenherr & Asociaţii),
adăugând că, în plus faţă de
acestea, avocaţii de litigii trebuie
să facă faţă unei noi provocări:
intrarea în vigoare a unui nou
Cod de Procedură Civilă,
reglementare care se aplică
tuturor proceselor şi executărilor
silite demarate după data de 15
februarie 2013. „Astfel, în
practică, în timp ce procesele sau
executările silite demarate ante -
rior acestei date sunt guvernate în
continuare de vechiul Cod de
Procedură Civilă, avocaţii de
litigii trebuie să fie pregătiţi
pentru aplicarea în paralel a
noului Cod, care aduce modificări
semnificative în procesul civil”, a
completat Adina Jivan. În opinia
sa, dacă ne gândim la provocările
cărora un avocat de litigii trebuie
să le facă faţă, nu trebuie scăpate
din vedere aspectele strict umane.
Dacă în faza de încheiere a unui
contract, ambele părţi încearcă
să-şi satisfacă interesele având în
vedere beneficiul obţinut de
fiecare dintre ele din acel
contract, deci abordând oarecum
optimist perspectiva şi acordând
prea puţin interes clauzelor
privind soluţionarea litigiilor,
atunci când apare perspectiva
unui litigiu părţile părăsesc nota
optimistă. „Sub ameninţarea unui
prejudiciu potenţial sau deja
produs, clientul este mult mai
tensionat, nefiind dispus să

Litigiile având ca
obiect procedura
insolvenţei, cele în
materia executării
silite, precum şi cele
privind recuperarea
creanţelor reprezintă
principalele tipuri ce
vor fi supuse analizei
instanţelor şi în acest
an.
ADELINA ŞOMOIAG,
Associate, Litigation
Practice Group,
Pachiu & Associates
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asculte multe argumente juridice
sau norme de procedură: el vrea
soluţii şi mai ales asigurări de
succes, exercitând o presiune
semnificativă asupra avocatului.
În acest context, un avocat de
litigii trebuie să ştie să păstreze
un echilibru corect între
implicarea emoţională alături de
clientul său şi păstrarea unei
imagini obiective şi profesionale
asupra situaţiei, gândind şi
stabilind cea mai bună strategie
pentru apărarea intereselor
clientului său”, a concluzionat
Adina Jivan.
În opinia lui Robert Roşu (Ţuca
Zbârcea & Asociaţii), incoerenţa
jurisprudenţială, aşadar interpre -
tarea şi aplicarea neunitară a legii
de către instanţele de judecată
pentru situaţii de fapt similare a
condus la incertitudini perma -
nente pentru justiţiabili şi pentru
avocaţi. „Se adaugă desele modi -
ficări legislative, în diverse
materii, durata lungă de soluţio -
nare a proceselor, dar şi unele
dificultăţi de interpretare a unor
norme de natură procedurală,
prevăzute în noul Cod de
Procedură Civilă”, a mai spus el.
„Cu toate că s-au făcut progrese,
instanţele continuă să fie supra-
aglomerate. În plus, timpul de
aşteptare, precum şi termenele
foarte lungi stabilite (situaţie care
nu a fost deloc clarificată prin
noul Cod de Procedură Civilă)
sunt, de asemenea, probleme
curente ale avocaţilor de litigii.
Merită menţionată şi o problemă
generală a avocaţilor, şi anume
dificultăţile financiare ale
clienţilor – pe fondul acestora,
avocaţii sunt nevoiţi să fie tot
mai inventivi în definirea unor
structuri de onorarii care, în cazul
litigiilor, cuprind tot mai preg -
nant o componentă de succes,
ceea ce generează discontinuităţi
în cash flow şi lipsa

predictibilităţii”, este de părere
Florin Duţu (Voicu & Filipescu).  
Peggy Şuică-Neagu (White &
Case) atrage atenţia asupra
faptului că aria de practică
litigii/arbitraj impune ca avocatul
„litigator” să poată susţine, în
mod convingător, argumente
legate de materiile de drept
implicate (i.e. în materie
comercială, contencios
administrativ, civil sau penal,
dreptul muncii - pentru a enumera
numai la nivelul cel mai general
principalele domenii pentru care
există o specializare la nivelul
secţiilor instanţelor de judecată,
după caz). Din această
perspectivă, avocatul „litigator”
trebuie să cunoască temeinic atât

normele de procedură specifice,
cât şi normele de drept substanţial
în discuţie; în egală măsură,
avocatul „litigator” trebuie să
stăpânească foarte bine starea de
fapt a cauzei, ceea ce presupune o
bună înţelegere a activităţii de
business desfăşurate de entitatea
ale cărei interese le susţine (i.e.
activitatea specifică comercială,
activitatea specifică în domeniul
farmaceutic etc.). „Nu puţine sunt
cazurile în care avocatul litigator
are nevoie să desluşească procese
şi lanţuri de producţie, relaţii
specifice de business dintre
clientul său şi alte entităţi
relevante, în contextul clarificării
împrejurărilor de fapt şi de drept
implicate de respectiva cauză –
toate acestea prin foarte multe ore
de studiu, discuţii, clarificări
etc.”, spune Peggy Şuică-Neagu,
adăugând că, „la capătul celălalt
al firului”, avocatul litigator
trebuie să explice toate aceste
chestiuni de fapt şi de drept
instanţei de judecată – instanţă
care nu are „specializarea” pe
care avocatul a dobândit-o în
privinţa respectivului business şi
care nu are nici timpul fizic
necesar să aprofundeze toate
chestiunile asupra cărora avocatul
s-a aplecat în decursul a zeci
(poate sute) de ore de muncă.

SUNT INSTANŢELE PREGĂTITE?

Mulţi dintre avocaţii specializaţi
în domeniul litigiilor şi
arbitrajului atrag atenţia asupra
gradului de încărcare a instanţelor
de judecată, sufocate practic de
numărul mare de dosare.
„Raportat la numărul mare al
litigiilor şi la modificările
Codului de Procedură Civilă,
apreciem că instanţele din
România nu sunt pregătite să facă
faţă problemelor din punct de
vedere logistic şi al numărului

Principalele
dificultăţi sunt în
continuare, practica
neunitară şi
predictibilitatea
redusă din acest
domeniu, dar şi
supraîncărcarea
completelor de
judecată.
ALEXANDRU ENE,
Associated Partner,
Head of Litigation &
Insolvency
Department, Noerr

Incoerenţa
jurisprudenţială,
aşadar interpretarea
şi aplicarea
neunitară a legii de
către instanţele de
judecată pentru
situaţii de fapt
similare a condus la
incertitudini
permanente pentru
justiţiabili şi pentru
avocaţi.
ROBERT ROŞU, Avocat
asociat al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii şi
co-coordonator al
departamentului de
litigii şi arbitraje
domestice
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redus de personal calificat.
Tocmai pentru a se putea
implementa mai uşor noua
procedură prevăzută de Codul de
Procedură Civilă, s-a vehiculat
ideea de a se forma chiar
complete care să soluţioneze doar
litigiile în temeiul vechii proce -
duri civile şi, separat, complete
care să soluţioneze litigiile ce
intră sub incidenţa procedurii
civile din noul Cod de Procedură
Civilă”, spune Mădălina Nedelcu
(Boştină şi Asociaţii).
Reprezentanţii Eversheds Lina &
Guia sunt de părere că instanţele
de judecată din România au
judecători foarte bine pregătiţi,
referindu-se în special la cei
învestiţi cu soluţionarea litigiilor
dintre profesionişti, iar noile
prevederi legislative, menite să
degreveze instanţele de judecată şi
să asigure celeritatea procedurilor
comerciale, şi-au dovedit deja
eficienţa, fiind depăşit momentul
critic în care s-au aflat instanţele
de judecată, când putea trece mai
bine de un an de la momentul
înregistrării cererii de chemare în
judecată şi până la săvârşirea
primului act de procedură. „În
consecinţă, spune Sorin Susnea,
considerăm că trendul actual este
unul pozitiv, şi că, pe viitor, chiar
şi timpul de aşteptare în instanţele
de judecată va fi dramatic redus,
la fel ca şi durata procedurii în
faţa instanţei de judecată, noul
Cod de Procedură Civilă fiind
esenţial din acest punct de vedere”.
Gheorghe Buta (Muşat &
Asociaţii) spune că instanţele
judecătoreşti din România s-au
confruntat deja, pe parcursul
ultimilor 20 de ani, cu o varietate
de cauze comerciale complexe şi
în mod evident a existat un
progres semnificativ în modul de
abordare a acestor pricini, în
schimbarea anumitor mentalităţi
cu privire la modul cum sunt

privite litigiile de valoare mare şi
părţile acestora care au recurs la
justiţie. “Considerăm că, în
prezent, majoritatea instanţelor
specializate în cauze civile sau
foste cauze comerciale (noul Cod
Civil eliminând noţiunea de
«comercial» din dreptul privat
român) au capacitatea
profesională să abordeze litigii
oricât de complicate, la reuşita
unui act de justiţie de calitate
trebuind să contribuie însă mult
mai mulţi factori: regulile
procedurale pe care le poate aplica
judecătorul (intrarea în vigoare a
noului Cod de Procedură Civilă
fiind binevenită din acest punct de
vedere), logistică de care dispun
instanţele şi mai ales modul în
care părţile, prin avocaţii lor,
înţeleg să pregătească litigiul şi să
ajute instanţa în luarea unor hotă -
râri rapide şi corecte din punct de
vedere juridic”, a conchis el.
Alexandru Ene (Noerr) consideră
că este greu de dat un răspuns
general valabil la o astfel de
întrebare. „Credem că există
foarte multe instanţe, care îşi

revizuiesc în permanenţă practica
în funcţie de problemele din ce în
ce mai diversificate care apar în
special în domeniul litigiilor
comerciale. Există însă şi instanţe
care abordează o atitudine
excesiv de conservatoare şi a
căror practică ţine mai puţin cont
de schimbările existente în
relaţiile comerciale”, spune el,
adăugând că, de asemenea, există
încă situaţii destul de numeroase
în care, spre exemplu, aplicarea
legislaţiei europene sau interna -
ţionale ridică reale probleme în
ceea ce priveşte judecarea
cauzelor, deşi numărul acestor
cauze va creşte în mod constant.
„Din păcate, ne confruntăm din ce
în ce mai des cu soluţii
contradictorii date de instanţele
din România, uneori pronunţate
chiar de aceleaşi instanţe, pe
aceeaşi problemă juridică. Nu se
poate nega faptul că noile
reglementări procedurale au
generat un haos în modalitatea de
administrare a dosarelor, unele
instanţe întâmpinând dificultăţi
reale în respectarea etapelor
procedurale preliminare stabilite
de noul Cod de Procedură Civilă”,
este de părere Adelina Şomoiag
(Pachiu & Associates). În opinia
sa, încărcătura instanţelor din
ultima perioadă îşi pune amprenta
şi asupra soluţiilor pronunţate de
instanţele naţionale, unele dintre
ele fiind de-a dreptul
surprinzătoare. „Astfel, spune ea,
în practică ne întâlnim cu situaţii
în care deciziile date de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie în
cadrul recursului în interesul legii
nu mai sunt respectate, ori
instituţii de drept deja
înrădăcinate în reglementarea
naţională primesc noi interpretări
lipsite de fundament juridic sau
faptic”. „Trist este că din toată
această situaţie de tranziţie, cel
păgubit este tot justiţiabilul,

Este necesară
asigurarea unei mai
mari specializări la
nivelul completelor
instanţelor de
judecată.
PEGGY ŞUICĂ-NEAGU,
Partner, Head of
Disputes, 
White & Case

LITIGIILE, 
LA TRIBUNALE

În 2012, la nivelul
tribunalelor, în materiile
litigiilor de muncă şi a
asigurărilor sociale,
numărul cauzelor nou-
intrate a fost de 136.509
dosare, în timp ce în
2011, numărul acestora a
fost de 117.038 cauze. În
anul 2008, numărul
acestora era de numai
88.104 cauze, astfel că,
în 2012, creşterea faţă de
2008 a fost de 55%.
Ponderea acestor litigii
în totalul cauzelor nou-
intrate la tribunale, în
2012, a fost de 19%.
Sursa: Raportare statistică
privind activitatea
instanţelor şi parchetelor în
2012, CSM
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fiindu-i vătămat dreptul la apărare,
dreptul la asigurarea accesului
liber la o justiţie imparţială sau la
un proces echitabil. Jurisprudenţa
inconsecventă pe aceleaşi
problematici a instanţelor
jurisdicţionale naţionale nu face
decât să sporească justiţiabilului
român, a cărui cultură juridică este
încă în formare, gradul de
nesiguranţă în sistemul judiciar”, a
precizat Adelina Şomoiag. „Însă,
în ciuda faptului că numărul
litigiilor înregistrate pe rolul
instanţelor naţionale a crescut
considerabil în ultimii ani, sunt
instanţe care au reuşit să se
adapteze acestui ritm alert şi să
facă faţă cu brio unor litigii
complexe. Ţinând cont de noile
reglementări procedurale aduse de
noul Cod de Procedură Civilă,
putem doar spera ca acestea să îşi
producă efectul privind degreva -
rea instanţelor judecătoreşti într-
un termen cât mai scurt, astfel
încât să se realizeze o mai bună
administrare a actului de justiţie”,
a completat şi Adriana Dobre
(Pachiu & Associates).
Şi Adina Jivan (Schoenherr &
Asociaţii) consideră că, în
contextul modificărilor semni -
ficative atât în domeniul dreptului
material cât şi în procedura civilă,
instanţele din România se con -
frun tă cu provocări importante.
„Cu toate acestea, trebuie
remarcat efortul instanţelor de a
face faţă problemelor complexe
cu care se confruntă şi de a ridica
nivelul calitativ al actului de
justiţie. Acest efort al instanţelor,
însă, trebuie susţinut şi de avocaţi
şi de toţi participanţii la actul de
justiţie. Aceasta deoarece,
creşterea standardelor de calitate
şi îmbunătăţire a actului de justi ţie
trebuie să fie un deziderat co mun
al instanţelor, avocaţilor şi întregii
societăţi”, a concluzionat ea.
„Intrarea în vigoare a noilor

Coduri de Procedură este menită
a rezolva, prin noi instituţii
procedurale şi prin modificarea
altora vechi, cel puţin parţial,
dificultăţile create de numărul tot
mai mare de litigii în diverse
materii. În materie comercială am
observat o tendinţă accentuată de
specializare a judecătorilor,
favorizată de crearea secţiilor
specializate în materie comercială
sau, în unele cazuri, chiar prin
înfiinţarea unor Tribunale
comerciale specializate”, este de
părere şi Robert Roşu (Ţuca
Zbârcea & Asociaţii).
Potrivit lui Florin Duţu (Voicu &
Filipescu), în ultima perioadă, se

remarcă o creştere a nivelului
actului de justiţie. „Ne aşteptăm
ca, pe măsură ce se vor
îmbunătăţi condiţiile materiale şi
logistice în care îşi desfăşoară
activitatea corpul magistraţilor,
acest nivel să crească în
continuare”, a concluzionat el.
În opinia lui Peggy Şuică-Neagu
(White & Case), la nivelul
complexităţii litigiilor, s-ar putea
discuta asupra necesităţii realizării,
pe viitor, la nivelul instanţelor de
judecată, a unor complete
specializate în materii specifice
(similar completelor specializate
în materia dreptului proprietăţii
intelectuale, organizate în cadrul
secţiilor civile ale instanţelor). „Şi
ne gândim, cu titlu de exemplu, la
complete specializate în materia
dreptului concurenţei (care este o
materie complexă, specifică) care
ar putea funcţiona în cadrul
secţiilor de contencios adminis -
trativ, fără a exclude, desigur,
posibilitatea creării de astfel de
complete specializate şi în alte
domenii considerate specifice”, a
adăugat ea. În privinţa volumului
crescut al cauzelor, Peggy Şuică-
Neagu consideră că este
indiscutabil faptul că instanţele
sunt aglomerate, iar timpul ce
poate fi alocat unui dosar este
foarte limitat (deseori nepermiţând
o aprofundare a chestiunilor
specifice domeniului/cauzei în
discuţie), iar intrarea în vigoare a
noului Cod de Procedură Civilă ar
putea conduce la o dificultate
suplimentară legată de
programarea şedinţelor de judecată
– cu posibil efect din perspectiva
alocării timpului. „Iar această
situaţie reală se constituie, credem,
într-un argument suplimentar în
sensul necesităţii asigurării unei
mai mari specializări la nivelul
completelor instanţelor de
judecată”, a conchis ea. 

Anca CHILOM

Un avocat de litigii
trebuie să ştie să
păstreze un echilibru
corect între
implicarea
emoţională alături
de clientul său şi
păstrarea unei
imagini obiective şi
profesionale asupra
situaţiei.
ADINA JIVAN,
Senior Associate,
Schoenherr &
Asociaţii

Ne aşteptăm ca, pe
măsură ce se vor
îmbunătăţi condiţiile
materiale şi logistice
în care îşi desfăşoară
activitatea corpul
magistraţilor, nivelul
actului de justiţie să
crească.
FLORIN DUŢU,
Partener Voicu &
Filipescu,
coordonatorul
practicii de litigii şi
arbitraj
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NE-AM EXTINS ÎN ȚARĂ 
PE MODELUL 
UNUI CLIENT-ANCORĂ

Cum și când ați pornit
dezvoltarea birourilor
teritoriale?
Am pornit în 2004 la Râmnicu
Vâlcea. Aveam client pe Oltchim,
unde lucram foarte bine cu
departamentul lor juridic. Dar ne
loveam de tot felul de piedici
aparent minore: era nevoie să
trimită un om să aducă documente
la București sau ne cereau om să
ne ducem la ei să luăm tot felul de
acte. Așa am ajuns la nevoia de a
avea un avocat la nivel local care
să ne reprezinte.
Pe modelul unui client-ancoră 
ne-am extins apoi. Fie aveam un

client local mare, fie am lucrat cu
firme cu expunere naţională, cum
ar fi Poșta Română, Romtelecom.
Aceste firme aveau, de exemplu,
multe litigii în curs la Cluj și
prefigurau că lucrurile nu se vor
liniști în următorii ani și vor apărea
noi cazuri. 
Pot spune că apariţia birourilor
locale ne aducea economie de
costuri, dar puteam să depășim o
anume reticenţă a instanţelor
locale, mai ales acum câţiva ani,
faţă de avocaţii veniţi direct de la
București, de genul “vine ăsta să
ne înveţe carte“. 
Un alt exemplu de întâmpinare a

nevoii clienţilor locali a fost firma
Mytilineos din Copșa Mică, care
avea un contract cu noi. Fiindcă
era departe, i-am întrebat de ce nu
caută avocaţi convenabili în
Mediaș sau Sibiu. Au spus că ne
preferă pe noi. Astfel a apărut
biroul nostru din Sibiu, mai bine
decât să fim chemaţi o dată la
două-trei zile la ei. 
Pe plan local sunt localităţi gen
Alba Iulia unde nu există societăţi
civile de avocaţi și astfel firmele
locale au nevoie de avocaţi
specializaţi din altă parte.
Astfel, treptat, am ajuns să avem
19 birouri locale, iar în toamnă, la
Satu Mare, îl vom deschide pe al
douăzecelea. Birourile locale sunt
în grija Departamentului de Litigii
și Executări Silite. 
Cele mai dinamice birouri sunt
cele din Timișoara, Iași, Cluj,
Constanţa și Craiova.

Care a fost metoda de recrutare
a avocaților pe plan local?
Principalul criteriu a fost să fie
tineri, desigur înscriși în baroul
local, ca să-i putem forma după
standardele și regulile noastre. Am
preferat acest model, decât
asocierea cu o societate la nivel
local, pentru că până la urmă
colaborarea putea fi compromisă
pentru că aveam viziuni diferite
asupra lucrurilor. 
Noi când am pătruns pe piaţa
locală nu ne-am propus să luăm
din clienţii altora, ci să rezolvăm
problemele pe care firmele pe care
le reprezentam le aveau pe plan
local. Nu am vrut să luăm munca
avocaţilor locali. Cei pe care i-am
recrutat nu trebuiau să fie implicaţi
în jocul “cumetriilor locale”.

Cum colaborați cu avocații din
birourile teritoriale?
Colaborarea se face pe două
coordonate: unul administrativ
având în frunte un șef de

Interviu cu AV. DORU BOȘTINĂ, Director de Dezvoltare, Boștină și Asociații

Pot spune că apariția
birourilor locale ne
aduce economie de
costuri, dar puteam
să depășim o anume
reticență a
instanțelor locale,
mai ales acum câțiva
ani, față de avocații
veniți direct de la
București, de genul
“vine ăsta să ne
învețe carte.
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departament, iar în cadrul acestui
departament avem un avocat care
coordonează profesional activitatea
celor din teritoriu. Acest avocat se
asigură că standardele noastre
profesionale sunt respectate peste
tot.
Cu aceste birouri ţinem o legătură
directă prin teleconferinţe pe linii
securizate. De asemenea, ei pot lua
de pe intranetul nostru tot ce-i
interesează: jurisprundenţă,
prezentări, informaţii de tot felul.
Putem spune că relaţionarea dintre
noi este instantanee. 

Cum vedeți dezvoltarea
ulterioară a birourilor locale?
Am considerat că este nevoie ca pe
lângă dezvoltarea  relaţiei cu
firmele cu expunere naţională să
prindem și firme de pe plan local.
La Sibiu, acum circa  o lună am
avut un „ desant“ pentru a lua
pulsul firmelor locale. Am avut un
seminar pe tema fondurilor
europene și cu ocazia asta am avut
întâlniri cu primele șapte firme din
judeţ. 
Vom începe, în următorii doi-trei
ani, să avem întâlniri și apoi
colaborări cu firme din top 10
local. Este foarte important ca
aceste firme să te cunoască. De
exemplu, la Brașov, SIF
Transilvania are o relaţie foarte
bună cu o firmă de avocaţi locală,
care se ocupa cu litigiile la nivel
local, dar pentru că ne cunoașteau
și aveau nevoie de o reprezentare
la Înalta Curte de Justiţiei la
București au apelat la noi. 
Vrem să creăm clientului o
siguranţă, să-i spunem “nu trebuie
să vii la București, ne ocupăm noi
de problemele tale”. 

Cum apreciați pregătirea
judecătorilor și volumul de
încărcare a acestora cu dosare?
Din punctul de vedere al pregătirii
mi-e greu să mă pronunţ, dar din

ceea ce îmi spun colegii mei, sunt
departe de a afirma că judecătorii
sunt slab pregătiţi. Din punctul 
de vedere al încărcării cu dosare
există instanţe și instanţe, și se
observă o “sufocare”, mai ales în
București, când ai pe rol 80-100
dosare pe zi. Nu poţi să judeci
atâtea dosare și să fii la fel de atent
la toate. Mai sunt și alte locuri
unde îmi spun colegii mei ești
chemat la proces la ora 8 și intri la
ora 13. Dar la Brașov, unde am
participat la o ședinţă fiind chemat
de un client, la ora 11 am fost
programaţi, la 11 aprodul ne-a
invitat în sala de judecată.
Organizarea este impecabilă acolo.

Ce ne puteți spune despre
bursele Boștină și Asociații?
Sunt burse pentru studenţii de la
facultăţiile de Drept din București,

Cluj-Napoca și Iași. Ideea noastră
a fost să intrăm în contact cu
lumea studenţilor, pentru că
viitorul nostru este acolo. Nu am
vrut să dăm burse pentru cei cu 10
pe linie. Vrem să vedem studenţi
care sunt capabili să gândească,
care nu încurcă lucrurile. 
Propunem diverse tematici pentru
aceștia, iar ei în termen de o lună
trebuie să ne trimită un eseu pe
email. Un juriu format din avocaţi
de-ai noștri le filtrează și alege 12-
15 persoane care vin să le susţină,
având la dispoziţie șapte minute.
Apoi urmează din partea juriului
sau a colegilor o sesiune de
întrebări de șapte minute. Bursele
se acordă pe timp de un an și
necondiţionat de vreo colaborare
cu noi, lucru pe care îl trecem 
într-un contract. 

Cum vedeți piața avocaturii în
următorii ani?
Suntem optimiști în ceea ce
privește evoluţia pieţei. Aceasta
pentru că există încă locuri
neexploatate, un mare potenţial.
Legislaţia este în continuă
transformare și rafinare și de aici
nevoia mai multora de a apela la
avocaţi specializaţi. Apar domenii
noi cum sunt cele ale fondurilor
europene, așa cum a fost la un
moment dat și domeniul taxelor. 
Unul din cele mai sensibile
domenii în viitor va fi cel al
preţurilor de transfer, toate
multinaţionalele vor fi obligate de
fisc să le declare. 
Vor mai fi litigii pe dreptul de
proprietate. Generalizarea
cadastrului va duce la mii de
procese pe dreptul de proprietate.
Noul Cod Civil va deschide noi căi
de dezvoltare. De exemplu,
scrisorile de confort ale băncilor au
devenit scrisori de garantare, iar
orice ofertă va deveni una
angajantă. 

Mircea FICA

Suntem optimiști în
ceea ce privește
evoluția pieței.
Aceasta pentru că
există încă locuri
neexploatate, un
mare potențial.
Legislația este în
continuă
transformare și
rafinare și de aici
nevoie a mai multora
de a apela la avocați
specializați.



BRAȘOVEANU, CERNAT 
& PARTNERS

UN NOU DRUM

„La finele lunii martie 2013,
am decis încetarea parte -
neria tului care a stat timp de
10 ani la baza Ciurtin,
Brașoveanu și Asociaţii. În
ciuda faptului că manageriam
un business de succes și o
echipă interesantă de avocaţi,
nu sunt pregătit să accept
anumite compromisuri
profesionale și morale.
Totodată, și ceilalţi doi
asociaţi care se alăturaseră de
curând parteneriatului nostru
au decis același lucru din
raţiuni similare. În
consecinţă, în luna mai 2013,
am fondat Brașoveanu,
Cernat și Asociaţii, iar
aceast\ nouă societate a
preluat o parte din proiectele
de consultanţă corporativă și
comercială, de concurenţă
sau de energie verde, precum
și toate mandatele de litigii și
arbitraj gestionate de echipa
noastră în structura ante -
rioară”, ne-a declarat Andrei
Brașoveanu, managing
partner, Brașoveanu, Cernat
și Asociaţii.
Potrivit lui Brașoveanu,
principala prioritate a
departamentului de litigii și
arbitraj în această tranziţie a
fost să protejeze interesele
clienţilor cu aceeași eficienţă
și menţinând rata de succes.
„Ceea ce se pare că am și
reu[it – toţi clienţii noștri au
reacţionat pozitiv la
schimbare și la noul mod de
lucru impus, și am primit
aprecierea muncii noastre și a
nivelului de excelenţă pe care
dorim să îl impunem prin
confirmarea mandatelor

noastre și prin dorinţa clien -
ţilor de a ne avea în conti -
nuare alături de afacerile lor,
demers pentru care le vom
mulţumi prin fiecare reușită
pe care o vom repurta în
toate proiectele lor”, spune
managing parternerul firmei
Brașoveanu, Cernat și
Asociaţii.
Unul dintre avantajele noii
firme este că de la înfiinţare
contează pe un portofoliu
important de clienţi stabili și
cu care colaborează de o
perioadă consistentă de timp.
„Am învăţat așadar cât de
important este un client
mulţumit în urma muncii și
rezultatelor avocatului. Știm
c\ toţi clienţii sunt
importanţi, și în mod
justificat fiecare client în
parte se consideră a fi el
însuși cel mai important
pentru onorariul pe care ni-l

plătește. Echipa noastră a
muncit mult și a obţinut
rezultatele dorite de clienţi în
diverse proceduri litigioase în
legătură cu anumite achiziţii
publice, în insolvenţa unor
dezvoltatori imobiliari de
anvergură, în litigii complexe
de contencios administrativ și
fiscal, pentru operaţiuni de
leasing, în litigii de recupe -
rare a creanţelor comerciale
și fiscale, sau în litigii legate
de proprietatea unor terenuri
centrale din București și
Iași”, a declarat Andrei
Brașoveanu. 

O ECHIPĂ SUDATĂ

Brașoveanu, Cernat și
Asociaţii se bazează în
primul rând pe doi reputaţi
avocaţi cu o experienţă
extinsă atât în litigii și
arbitraj, cât și în consultanţă

juridică pentru afaceri.
Andrei Brașoveanu are o
experienţă de 13 ani ca
avocat și de 10 ani ca
managing partner și head-
litigator, iar Petronela Cernat
este Doctor în Drept,
profesor asociat la
Universitatea București și
practică avocatura de 10 ani.
„În cadrul acestei structuri se
regăsește o bună parte din
echipa de avocaţi cu care am
lucrat și anterior, alţi foști
colaboratori fiind pe cale să
ni se alăture, crezând în
virtuţile și succesul acestui
nou proiect. Suntem în
avocatură și lucrăm litigii de
suficient timp încât să putem
spune că de la un anumit
nivel în sus, diferenţele sunt
foarte mici și ţin nu neapărat
de avocaţi, ci de resursele
avute la dispoziţie, sau de
mărimea echipei sau de cifre
de afaceri. Pe termen lung,
cred că este foarte important
cum gândim și abordăm
relaţiile cu clienţii noștri, și
cred că abordarea noastră
este cel mai important atu pe
care îl avem la acest
moment. Una dintre primele
lecţii pe care le-am învăţat în
avocatură este că dacă ești
bine pregătit și muncești
serios și susţinut, vei reuși.
Această lecţie și-a dovedit
adev\rata valoare tocmai în
această perioadă dificilă din
punct de vedere al
lichidităţilor mediului de
afaceri și al disponibilităţii
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LITIGII ȘI ARBITRAJ – 
O PRIVIRE DE ANSAMBLU 
ASUPRA PIEȚEI
Pentru foarte multe case de avocatură care activează în România,
aria de practică Litigii și Arbitraj este cea care generează cele mai
multe venituri anuale. Legal Magazin – revista profesiilor liberale vă
prezintă în paginile următoare cu ce provocări se confruntă o serie
de firme mijlocii de avocatură în acest sector important.
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clienţilor de a cheltui bani pentru
servicii juridice”, consideră
Andrei Brașoveanu. 

NOUL COD CIVIL, APRECIAT

Acesta consideră Noul Cod Civil
o creaţie excepţională, un
instrument de lucru preţios și
adaptat realităţilor moderne pe
care le reglementează cu claritate.
Pentru clienţi, „cel mai important
efect practic al NCC a fost în
materia contractelor, unde ca
avocaţi, fie am adaptat masiv
contractele pre-existente, fie am
întocmit de la zero noi structuri
de contracte. Despre reprezen -
tarea clienţilor în instanţe în
legătură cu probleme de drept pe
NCC este prematur să discutăm,
practica în acest sens fiind încă la
început. Sper însă că rigurozitatea
și claritatea NCC să facă litigiile
mult mai ușor de înţeles și rezol -
vat pentru judecători și în același
timp mult mai ușor de câștigat
pentru noi”, spune Brașoveanu.

HAMMOND BOGARU 
& ASOCIAȚII

PESTE 1.000 DE DOSARE

Practica de litigii a BWSP
Hammond Bogaru & Asocia]ii
(coordonată de Christian Bogaru,
Managing Partner) a înregistrat o
creștere semnificativă în 2012,
contribuind cu aproximativ 30%
la totalul încasărilor de anul
trecut. Numărul dosarelor aflate
pe rol în instanţă a depășit în anul
precedent 1.000 de dosare,
avocaţii BWSP Hammond
Bogaru & Asociaţii asigurând
reprezentarea în faţa instanţelor a
clienţilor în litigii comerciale,
litigii legate de contracte FIDIC,
litigii de dreptul muncii, litigii
societare etc. “În ceea ce privește
arbitrajul, experienţa ne arată că

este o metodă de soluţionare a
disputelor la care recurg în
principal companiile
multinaţionale și mai puţin cele
românești. În disputele
comerciale internaţionale,
arbitrajul este adeseori preferat
pentru că durează mai puţin si are
un puternic caracter confidenţial”,
spune Christian Bogaru,
Managing Partner. Printre cele
mai importante mandate ale
departamentului de Litigii &
Arbitraj amintim: asistenţa
juridică și reprezentare acordată
unui investitor elveţian din
domeniul energiei regenerabile în
litigiul cu Transelectrica și în
disputa cu partenerii români;
asistenţă juridică și reprezentare
acordată unei importante
companii din domeniul
construcţiilor referitor la strategia
de urmat în vederea formulării de
pretenţii în legătur\ cu contractul
FIDIC și pregătirea pentru
arbitraj; asistenţă juridică
acordată unui important
distribuitor auto în ceea ce
privește litigiile cu furnizorii și
agenţii; asistenţă și reprezentare
juridică acordată unei companii
farmaceutice internaţionale
privind apărarea în instanţă a

drepturilor de proprietate asupra
unor mărci.

O ORIENTARE PROACTIVĂ

Echipa de Litigii și Arbitraj a
BWSP Hammond Bogaru &
Asociaţii beneficiază atât de
experienţa cumulată a avocaţilor
litiganţi, cât și de expertiza
departamentelor conexe ale
societăţii. “Echipa de avocaţi
dedicaţi practicii de litigii are o
orientare proactivă în gestionarea
dosarelor și este apreciată de
clienţi pentru angajamentul și
seriozitatea abordării și soluţiile
obţinute în favoarea clienţilor.
Valoarea financiară și comple -
xitatea acestor mandate sunt cei
doi indicatori principali care ne
arată că practica de litigii s-a
dezvoltat în ritm susţinut în ultima
perioadă. Acest fapt se reflectă și
în recunoașterea acordată de către
una dintre cele mai importante
publicaţii de profil din lume,
ghidul juridic internaţional Legal
500, ce recomandă practica de
Litigii & Arbitraj a BWSP
Hammond Bogaru & Asociaţii ca
una dintre cele mai notabile din
România”, a evidenţiat Christian
Bogaru, Managing Partner.

CUMPĂNAȘU ȘI DEJESCU

CREȘTERE CU 15% A VOLUMULUI 
DE DOSARE DE LITIGII

“Trendul în acest segment de
activitate este ascendent, atât la
nivelul pieţei, în general, cât și în
activitatea Cumpănașu și
Dejescu. Datele din ultima vreme
arată că se apelează tot mai des la
calea juridică pentru recuperarea
unor creanţe. Faţă de perioada
similară a anului trecut, primul
semestru al acestui an a adus o
creștere cu 15% a volumului de
dosare de litigii pe care le-am

Toți clienții noștri au
reacționat pozitiv 
la schimbare și la
noul mod de lucru
impus, și am primit
aprecierea muncii
noastre și a nivelului
de excelență 
pe care dorim să îl
impunem prin
confirmarea
mandatelor noastre
și prin dorința
clienților de a ne
avea în continuare
alături de afacerile
lor, demers pentru
care le vom mulțumi
prin fiecare reușită
pe care o vom
repurta în toate
proiectele lor.
ANDREI BRAȘOVEANU,
managing partner,
Brașoveanu, Cernat 
și Asociații



gestionat”, ne-a precizat Radu
Cosma, coordonatorul
departamentului de litigii al
Cumpănașu și Dejescu.
Potrivit acestuia, în primul
semestru din 2013 Cumpănașu și
Dejescu a asistat cu succes un
consorţiu format dintr-o
importantă societate de leasing
operaţional și un jucător de top
din sectorul leasingului financiar,
reușind anularea a două decizii
CNSC și reintroducerea în
competiţie a clientului. Valoarea
litigiului a fost de 50 de milioane
de euro. Tot în prima parte a
acestui an, Cumpănașu și Dejescu
a reprezentat interesele unei
societăţi comerciale de construcţii,
reușind anularea mai multor
decizii ale CNSC pentru licitaţii a
căror valoare depășește 20 de
milioane de euro. “Într-un alt
dosar foarte interesant am obţinut,
pentru unul dintre cei mai mari
producători de hârtie igienică și
carton, anularea mai multor de -
cizii emise de Autoritatea Naţ io -
 nală pentru Protecţia Consuma -
torilor prin care produsele firmei
fuseseră scoase de la vânzare.
Anul trecut, pentru același client,
am obţinut anularea irevocabilă a
unei decizii de impunere de peste
un milion de euro, într-un litigiu
fiscal. În prezent, reprezentăm un
agent economic de anvergură
naţională într-un litigiu cu Fondul
de Mediu pentru anularea celei
mai mari decizii de impunere
privind taxele de mediu, emisă
până în prezent în România”, a
menţionat Radu Cosma.

HAȘOTTI MÎNERAN NISTOR 
& ASOCIAȚII

CREȘTERE SEMNIFICATIVĂ 
ÎN PRIMUL TRIMESTRU

“Având în vedere faptul că ne-am
înfiinţat la data de 01.10.2012,

putem să vă spunem doar că am
înregistrat o creștere
semnificativă în primul trimestru
al anului 2013 în ceea ce privește
departamentul de litigii, ceea ce
ne-a determinat să ne creștem
echipa și să cooptăm noi avocaţi.
Remarcăm o creștere destul de
importantă în domeniul dreptului
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penal, în special în cel legat de
dreptul afacerilor și de cel fiscal,
(white collar crime), veniturile
aduse de astfel de dosare
reprezentând aproximativ 30%
din veniturile totale ale societăţii.
De asemenea, având în vedere
contextul economic actual, am
înregistrat o creștere importantă și
în domeniul insolvenţei, unde
reprezentăm atât creditori, cât și
debitori”, spune Livia-Ioana
Hașotti, Partner.
Printre cele mai importante
dosare soluţionate se numără
unele având elemente de
extraineitate în materia dreptului
familiei, unde s-a obţinut o
decizie de la Curtea de Apel
București, prin care s-a respins ca
inadmisibil recursul împotriva
unei hotărâri de respingere a
acţiunii ca nefiind de competenţa
generală a instanţelor române. 
De asemenea, în procedura
punerii în executare a unei
hotărâri judecătorești pronunţate
în temeiul Convenţiei de la Haga
din 1980 privind aspectele
internaţionale ale răpirii de
minori,  s-a obţinut o hotărâre
prin care s-a dispus suplinirea
consimţământului debitorului
obligaţiei de înapoiere a copilului
la emiterea pașapoartelor și
părăsirea teritoriului naţional
român de către minori. „Această
hotărâre este o premieră la nivel
naţional, până la momentul
pronunţării sale neexistând niciun
fel de practică în materia
executării silite a unor astfel de
hotărâri, în atenţia Ministerului
Justiţiei fiind sesizate o
multitudine de situaţii în care
hotărârile judecătorești pronunţate
de instanţe nu puteau fi puse în
executare ca urmare a refuzului
părintelui debitor de a-și da
consimţământul la eliberarea
pașapoartelor pentru minori și la

În ceea ce privește
arbitrajul,
experiența ne arată
că este o metodă de
soluționare a
disputelor la care
recurg în principal
companiile
multinaționale și mai
puțin cele românești.
În disputele
comerciale
internaționale,
arbitrajul este
adeseori preferat
pentru că durează
mai puțin si are un
puternic caracter
confidențial.
CHRISTIAN BOGARU,
Managing Partner,
Hammond Bogaru &
Asociatii

Datele din ultima
vreme arată că se
apelează tot mai des
la calea juridică
pentru recuperarea
unor creanțe.
Față de perioada
similară a anului
trecut, primul
semestru al acestui
an a adus o creștere
cu 15% a volumului
de dosare de litigii
pe care le-am
gestionat.
RADU COSMA,
coordonatorul
departamentului de
litigii al Cumpănașu
și Dejescu
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părăsirea ţării de către aceștia”,
ne-a mărturisit Livia-Ioana
Hașotti, Partner.
Alte aspecte interesante de
semnalat ar fi obţinerea unor
suspendări provizorii ale
executărilor unor contracte de
credit bancar, fără plata cauţiunii.
„Avocaţii noștri beneficiază de o
vastă experienţă în litigii,
acoperind o arie largă de litigii,
atât în faţa instanţelor judecăto -
rești, cât și în faţa celor arbitrale.
Echipa HMNA a participat `n
numeroase dosare de arbitraj, atât
la nivel naţional, cât și interna -
ţional, cum ar fi arbitraj ICC, cele
născute din executarea contrac -
telor FIDIC, precum și alte forme
de arbitraj specializat. Această
experienţă variată ne permite să
reacţionăm cu rapiditate în situaţii
dificile și să găsim soluţii
ingenioase pentru probleme
aparent imposibil de rezolvat”,
consideră Livia-Ioana Hașotti. 

SEMNE ÎMBUCURĂTOARE ÎN CEEA CE
PRIVEȘTE PREDICTIBILITATEA

Potrivit lui Hașotti, este destul de
prematur să se formeze o opinie
cu privire la noile coduri. Pe de o
parte pentru că marea majoritate 
a raporturilor juridice deduse
judecăţii sunt încă guvernate de
vechiul Cod Civil, iar pe de altă
parte pentru că încă nu există o
practică judiciară consistentă pe
Noul Cod de Procedură Civilă.
Semnele sunt însă îmbucurătoare,
în special în privinţa celerităţii și
predictibilităţii evoluţiei unui
dosar guvernat de noile
reglementări. Legislaţia de drept
substan]ial este mult mai clară,
fiind reglementate în mod expres
o serie de instituţii care, până la
Noul Cod Civil, au avut doar o
existenţă consacrată doar la nivel
doctrinar sau jurisprudenţial. 

TĂNĂSESCU, GAVRILĂ 
& ASOCIAȚII

EVOLUȚIE DURABILĂ

“Deși Tănăsescu, Gavrilă &
Asociaţii este la început de drum,
putem spune că încă de la
momentul înfiinţării, echipa s-a
confruntat cu cauze de un grad de
complexitate ridicat, având în
vedere, pe de o parte, anvergura
clienţilor reprezentaţi, iar pe de
altă parte, ariile de expertiză în
care ne desfășurăm cu predilecţie
activitatea (concurenţa, achiziţii

publice, arbitraj). Volumul semni -
ficativ de muncă a dus la o strânsă
colaborare interdisciplinară între
toţi membrii echipei noastre,
motiv pentru care ne place să
credem că am avut o evoluţie
organică, durabilă, ale cărei
rezultate nu au întârziat să apară.
Poate că printre cele mai notabile
rezultate obţinute de echipa
noastră, în intervalul mai degrab\
scurt de timp de la înfiinţare, au
fost în domeniul concurenţei
(unde am obţinut reducerea sem -
nificativă a unor amenzi impuse
de Consiliul Concurenţei) și al
arbitrajului (unii dintre membrii
echipei noastre reprezentând cu
succes, în colaborare cu alte case
de avocatură române și străine,
statul român)”, ne-a declarat
Carina Tănăsescu, avocat parte ner,
Tănăsescu, Gavrilă & Asociaţii.
Pe lângă importantul atu repre -
zen tat de vasta experienţă și ex -
pertiză a majorităţii membrilor
echipei, Tănăsescu consideră că
succesele obţinute până la acest
moment au la bază și coeziunea
ce s-a creat în sânul echipei,
strân sa conlucrare dintre toţi
avocaţii ce nu de puţine ori a dus
la soluţii originale și, nu în ulti mul
rând, o foarte eficientă colaborare
cu clientul.

CREȘTE NEVOIA DE ASISTENȚĂ
JURIDICĂ SPECIALIZATĂ

Potrivit Carinei Tănăsescu, atât
Noul Cod Civil, cât [i Noul Cod
de Procedură Civilă au adus
modificări legislative de mare
amploare, cu impact semnificativ
asupra practicienilor dreptului, dar
și asupra clienţilor:
“Reglementarea unor noi
proceduri, ce trebuie îndeplinite
chiar înainte de promovarea
acţiunii în justiţie (e.g. medierea),
creșterea nevoii de asistenţă
juridică specializată, plecând de la

Echipa HMNA a
participat in
numeroase dosare de
arbitraj, atât la nivel
național, cât și
internațional, cum ar
fi arbitraj ICC, cele
născute din
executarea
contractelor FIDIC,
precum și alte forme
de arbitraj
specializat.
LIVIA-IOANA
HAȘOTTI, Partner,
Hașotti Mîneran
Nistor & Asociații

Volumul semnificativ
de muncă a dus la o
strânsă colaborare
interdisciplinară
între toți membrii
echipei noastre,
motiv pentru care ne
place să credem că
am avut o evoluție
organică, durabilă,
ale cărei rezultate nu
au întârziat să apară. 
CARINA TĂNĂSESCU,
avocat partener,
Tănăsescu, Gavrilă &
Asociații
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cele mai simple litigii până la cele
de mare amploare din domenii
precum arbitrajul sau concurenţa,
sancţiunile procedurale nu arareori
severe sunt printre măsurile resim -
ţite și la nivelul clienţilor noștri”. 

JINARU, MIHAI& NOŢINGHER 
LAW OFFICES & TAX ADVISORS

CONCENTRAREA PE LITIGII COMPLEXE

«Pentru Jinaru, Mihai& Noţingher
Law Offices & Tax Advisors, anul
2012 ca și înce pu tul anului 2013 a
reprezentat o perioadă de
consolidare a depar tamentului de
litigii din cadrul practicii noastre,
în sensul în care am continuat
strategia noastră de a ne concentra
pe litigii de o anumită comple xi ta te
care nece sit\ un grad de speciali -
zare mai pregnant, preferând să
facem o selecţie a oportunităţilor
în această privinţă care să balan -
seze eficienţa acestui departament
prin prisma focusului propus prin
strategia noastră de dezvoltare.
Principalele dosare s-au referit la
litigii fiscale care au vizat obliga -
rea autorităţii fiscale la efectuarea
rambursării de TVA și/sau altor
tipuri de taxe colectate fără bază
legală, anularea deciziilor emise
împotriva unor societăţi comer -
ciale de c\tre autorităţile fiscale”,
explică Dan Mihai, Partener la
Jinaru, Mihai& Noţingher Law
Offices & Tax Advisors.
Potrivit lui Mihai, principalele
atuuri ale Jinaru, Mihai&
Noţingher Law Offices & Tax
Advisors provin din sinergiile
create între departamentele din
cadrul practicii  care permit com -
binarea expertizei celor implicaţi
în consultanţă cu a celor care se
ocup\ efectiv de reprezen tarea în
faţa instanţei.  La aceasta, se
adaugă o expertiză ridicată și
recunoscută a echipei atât în zona
tehnică (de analiz\ legală/fiscală),

cât și a zonei de business ceea ce
permite o comunicare eficientă cu
persoanele decidente din cadrul
clienţilor și conduce astfel la struc -
turarea unor strategii și planuri de
acţiune eficiente pentru scopul ur mă -
rit de c\tre cei pe care îi reprezintă. 

CABINETUL DE AVOCATURĂ 
RADU COMĂNAC

A CRESCUT NUMĂRUL DE LITIGII

''Numărul de litigii a crescut
constant, odată ce clienţii noștri
au înţeles că dorinţa noastră de
creștere se bazează în primul rând
pe expertiza dobândită în timp,
precum și pe determinarea și
onestitatea cu care abordăm
litigiile”, ne-a precizat Radu
Comănac, Avocat Titular, Cabi ne -
tul de Avocatură Radu Comănac. 
Cele mai interesante litigii au fost
cele împotriva ANAF-ului și
structurilor sale teritoriale (sus -
pendarea unei decizii de impunere
pentru aproximativ 1,5 milioane
euro, obligarea la restituirea unei
părţi a impozitului datorat pentru
transferul unor părţi sociale, în
cuantum de aproape 100.000
euro), împotriva DGITL pentru
impozite calculate abuziv de
aproape 400.000 euro, dar și
litigiile comerciale (respingerea în
fond a unei acţiuni care viza obli -
garea unui client la plata a aproxi -
mativ un milion de euro), ori cele

privind dreptul muncii. „Referitor
la acestea din urmă, am apărat cu
succes atât societăţi care s-au
reorganizat și au dis po ni bilizat o
parte din personal, împotriva
angajaţilor disponi bili zaţi, pre cum și
angajaţi care au fost con cediaţi sub
pretextul fals al reor ganizării”,
spune Radu Comănac. 
Potrivit lui Comănac, atuurile
firmei pe care o conduce este
experienţa semnificativă, dorinţa
și dedicarea de a găsi soluţia cea
mai bună pentru client, o bună
cunoaștere a legislaţiei și o
permanentă adaptare la
schimbările legislative. 

GROSARU & ASOCIAȚII SPRL 
BUCUREȘTI

DOSARELE SCOT ÎN EVIDENȚĂ
REZULTATELE

“După restructurarea și reorga -
nizarea activităţii, care a constat în
cooptarea în echipă a unor noi
angajaţi și orientarea activităţii în
special pe domeniul insolvenţei și
a business-ului, care este destul de
complexă și așteptăm încă
rezultate. Desigur că și dosarele
sunt cele care îţi scot în evidenţă
rezultatele, așa că specializarea pe
domeniul insolvenţă-business a
constituit un moment de răscruce
în activitatea societăţilor GROSARU
& Asociaţii S.P.R.L. și Societatea
Românească de Insolvenţă S.P.R.L.,
ambele cu sediul în București”,
susţine  avocatul Mircea Grosaru.
Cele mai importante dosare au
fost CONSTRUCŢII CFR SA și
CONTINENTE MARINE
ENTREPRISE SA, DAISO Shop
București nu prin mărimea sau
întinderea lor la nivel naţional, ci
pentru faptul că acolo unde mun -
cești mult, chiar dacă satisfacţiile
vin mai târziu, sunt mult mai
mari, a continuat Grosaru. 

Mircea FICA/Adrian NUŢĂ

Numărul de litigii a
crescut constant,
odată ce clienții
noștri au înțeles că
dorința noastră de
creștere se bazează
în primul rând pe
expertiza dobândită
în timp, precum și pe
determinarea și
onestitatea cu care
abordăm litigiile.
RADU COMĂNAC,
Avocat Titular,
Cabinetul de
Avocatură Radu
Comănac



AAVOCAT DE BUSINESS

Interviu cu D-na Ioana Drăgan
Avocat Asociat în cadrul S.C.P.A. “Drăgan & Partners”

DEȚINEM O VASTĂ EXPERIENȚĂ 
ÎN ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
ŞI ASIGURĂM SERVICII DE LEGAL ÎN DOMENIUL
WEALTH MANAGEMENT
Cum s-a dezvoltat casa de avocatură
pe care o conduceți? 
S.C.P.A. “Drăgan & Partners” a
fost înființată cu scopul de a oferi
servicii juridice complexe și ser -
vicii premium de consultanță în
afaceri. Ne menținem această
tradiție de a atinge excelența prin
exercitarea unei practici cuprin -
zătoare și moderne. 
Suntem o firmă de avocatură ce
oferă servicii de consultanță juri -
dică complexă într-o gamă largă
de domenii de practică. Folosind
propriile resurse dar și experien -
ța partenerilor noștri, suntem
convinși că parteneria tele exis -
ten te întăresc capacita tea noas -
tră de a oferi o abordare multi-
jurisdicțională a provocă ri lor juri -
dice cu care se confruntă orice
afacere. Cu o experiență de peste
13 ani în domeniul juridic, echipa
noastră este compusă din avocați
receptivi, etici și riguroși, cu o în țe -
 le gere de fond a nevoilor de bu si -
ness atât ale clienților noștri, cât
și a piețelor în care concu rează.
Standardul de analiză și rezolva -
re a diverselor spețe este la nivel
transfrontalier, datorită abordării
practicii dreptului la standarde
internaționale. S.C.P.A. “Drăgan
& Partners” pune mare valoare
pe colaborarea și cooperarea in ter -
 disciplinară, în scopul de a oferi
clienților reprezentarea perfectă.

Care este formula succesului în
mediul de business românesc?
S.C.P.A. “Drăgan & Partners”
este o firmă de avocatură distin -
ctă. Mix-ul dintre practica legii și
dezvoltarea economică a clien -
tului este formula optimă pe care
o aplicăm în procesul de asis -
tență a clienților noștri. 
Ne focusăm în găsirea de soluții
pentru a face lucrurile să mear -

gă.  În mediul de business, am
înteles că orice client dorește o
echipă de specialiști cu simțul
afacerii dezvoltat, care poate
oferi și pune în practică o consi -
liere juridică, iar la final să fie
înregistrat câștigul economic.

Cu ce veniți diferit în întâmpinarea
nevoilor clienților, în comparație cu
alte case de avocatură?
Deoarece ne dăm seama că
fiecare client este diferit, ne
ocupăm de probleme în funcție
de nevoile acestuia. Noi persona -
lizăm strategia, serviciile și chiar
structura de prețuri pentru a se
potrivi mai bine oricăror nevoi spe -
ciale. Și dacă cerințele clientului
se schimbă brusc, am învățat să
ne adaptăm rapid pentru a le
satisface.
Clienții caută firme de avocatură
care să ajute la gestionarea cos -
turilor pe legal. Pentru clienții care
caută o mai mare flexi bili tate și
siguranță în cheltuielile de jude -
cată, suntem bucuroși să oferim
și alternative de taxe față de ono -
rariile tradiționale de factura re
pe oră. Vestea cea bună este că
odată ce începem o colaborare,
suntem gata pentru a ajuta
afacerea cli en  ților să prospere în
economia de astăzi.

Cum rezistați concurenței dar și
invidiei în mediul avocațial? 
Există o acerbă concurență care
se manifestă în piața profesiei
noastre care uneori îmbracă for -
ma concurenței neloiale, a con -
flictelor de interese. Privind
modul cum rezistăm concuren -
ței, răspunsul este simplu și
scurt, datorită echipei.  Avem o
echipă tânără, solidă și foarte
bine pregătită. Deținem o vastă
experiență în accesarea fondu -

rilor europene, fiind experți în
achi z iții publice. 
Parte din echipă a consiliat Gu -
vernul României, respectiv
Minis terul Sănătății, Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, Ministerul Agricul -
turii privind strategia de achiziție
publică și de implementare a
diverselor proiecte. 
Alți membrii ai echipei au fost
implicați în furnizarea de servicii
juridice pentru executarea și
punerea în aplicare a procesului
de modernizare a Aeroportului
Internațional Henri Coandă.
S.C.P.A. “Drăgan & Partners” a
acumulat o experiență semnifi -
cativă și în sectorul energetic,
ofe rind clienților servicii profe -
sionale de asistență în obținerea
de licențe, dar și informarea la zi
privind  aspecte de reglementare
din sectorului energetic.
S.C.P.A. “Drăgan & Partners” re -
prezintă, alături de alți parteneri
externi, interesele unor clienți de
renume din America de Nord,
Middle East și Asia, clienți ce au
creat fonduri speciale pen tru
dezvoltarea de noi tehnologii și
proiecte românești dar și inter -
na ționale. 
Privind invidia, personal nu m-a
încercat un astfel de sentiment
față de colegii mei, iar din partea
altora față de mine, nu a fost o
prioritate în a analiza acest as -
pect. Întotdeauna am respec tat
colegii valoroși pe care, cu aceas -
tă ocazie, îi felicit pentru meritele
pe care le au; generația noastră
este garanția formării tinerilor
avocați, pentru care reprezentăm
modele profesio nale. Să nu uităm
totuși că rolul unui avocat este de
a servi strict inte reselor legitime
ale clientului.
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LITIGIILE, URMĂTORUL PAS 
SPRE CREŞTEREA NOASTRĂ 
ÎN PIAŢA AVOCATURII DIN ROMÂNIA

ECHIPA DE LITIGII DIN CADRUL
PETERKA&PARTNERS ROMÂNIA

Cei doi coordonatori ai activităţii
echipei de litigii, formată din
şase avocaţi, sunt Simona Angela
Mărginean şi Cristian Marian
Mocanu. Colaboratori, în trecut,
ai unor case de avocatură
cunoscute în piaţa de business
din România, cei doi au
acumulat experienţă substanţială
în domenii de practică precum

drept comercial şi societar,
dreptul muncii, media şi
proprietate intelectuală, drept
penal, dar aria lor de expertiză
este circumstanţiată practicii
soluţionării diferendelor. Simona
Angela M\rginean este unul
dintre primii avocaţi ai biroului
din România, iar cooptarea lui
Cristian Marian Mocanu s-a
realizat în ianuarie 2013, în
scopul concentrării activităţii
litigioase într-un departament
bine definit.

PASIUNEA ŞI PROFESIONALISMUL,
FUNDAMENTELE SUCCESULUI ÎN
PRACTICA DE LITIGII

Motorul care stă la baza
dezvoltării durabile rezidă în
pasiunea şi dăruirea fiecărui
membru al echipei noastre pentru
activitatea de avocat pledant pe
care a îmbrăţişat-o şi în care a

dobândit o pregătire academică şi
expertiză solide. Sunt valorile pe
care ne-am fundamentat şi con -
struit echipa, deoarece cunoaştem
importanţa colaborării întemeiate
pe aceleaşi aspiraţii şi principii în
realizarea obiectivelor, beneficiarii
fiind nu numai clienţii noştri ci şi
noi, prin continua noastră dezvol -
tare prefesională şi personală.
Echipa a fost formată din pasiunea
fiecăruia dintre noi pentru acest
domeniu al dreptului, dar şi din
fidelitatea faţă de interesele clien -
ţilor noştri, dorind să le oferim
suportul nostru de profesionişti în
toate ariile avocaturii de business. 
Suntem atenţi la permanenta
noastră dezvoltare şi formare
profesională şi entuziaşti în faţa
provocărilor cu care ne confrun -
tăm în specializarea îmbrăţişată ca
urmare a nevoilor clienţilor noştri
implicaţi în diferite sectoare de
activitate, fie la nivel naţional fie
în aspecte complexe ale legislaţei
internaţionale. 
Apartenenţa la o reţea interna ţio -
na lă de avocaţi reprezintă un atu

Acoperind prin prezenţa sa opt ţări din Europa, societatea PETERKA&PARTNERS şi-a făcut intrarea cu
succes pe piaţa avocaturii din România, în anul 2010. Primii trei ani de existenţ\ în România au
reprezentat o perioadă de implementare şi consolidare în care societatea şi-a canalizat atenţia nu doar
pe volumul de muncă şi calitatea acesteia, ci şi pe clădirea unei echipe specializate de avocaţi, gata să
deservească clienţi din domenii şi cu necesităţi diverse. În prezent, societatea are o echipa de 15
avocaţi, ce oferă clienţilor servicii juridice complexe atât în cele mai importante tranzacţii şi proiecte,
cât şi în activităţi “day to day”, acoperind toate domeniile juridice aferente avocaturii de business, de la
drept comercial, drept imobiliar, dreptul muncii, concurenţă, fuziuni&achiziţii publice până la litigii şi
drept fiscal. 

CRISTIAN MARIAN
MOCANU,
Coordonator echipa
de litigii din cadrul
PETERKA&PARTNERS
România

SIMONA ANGELA
MĂRGINEAN,
Coordonator echipa
de litigii din cadrul
PETERKA&PARTNERS
România
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care ne sporeşte încrederea şi ne
oferă resursele şi şansele de a ne
dezvolta în noi arii de exper tiză. 
În activitatea noastră bene ficiem 
de co laborarea colegilor noştri 
din ce lelalte birouri ale
PETERKA&PARTNERS şi de
suportul aparatului tehnic,
obţinând astfel rezultatele exce len te
ale activităţii noastre şi contribuind
la întărirea imaginii pozitive a
societăţii la nivel internaţional.

LITIGIILE ÎN CARE SUNTEM 
IMPLICAŢI, O ARIE TRANSPUSĂ 
ÎN CELE MAI DIVERSE DOMENII

Ultimul an şi jumătate a reprezen -
tat pentru noi o perioadă foarte
acti vă, dezvoltând o practică de
litigii diversificată, în materie
comercială, civilă, executare silită,
insolvenţă, contencios adminis tra tiv,
energie şi chiar dreptul sportului,
acordând clienţilor noştri, persoane
juridice române şi străine, tot su por -
tul experienţei şi profesionalis mu lui
nostru în litigii ce îmbină aspecte
de drept intern şi internaţional.
Implicarea noastră în aspectele de
natură litigioasă constă atât în
reprezentarea directă a clienţilor la
nivelul întregii ţări şi la toate
gradele de jurisdicţie, cât şi în
asistenţa acordată în cazuri a căror
dezvoltare se află sub atenta
noastră analiză şi supraveghere şi
aflate în administrarea directă a
altor societăţi de avocatură.
În activitatea echipei, ne-am
confruntat cu cazuri complexe care
au îmbinat dreptul comercial,
insolvenţa, dreptul sportului şi
chiar dreptul penal, clienţii noştri
străini, activând în fotbalul
internaţional, apelând la expertiza
noastră pentru soluţionarea
disputelor cu cluburi de sport din
România. În asemenea litigii, în
care normele de drept naţional
referitoare la obligaţii contractuale
şi insolvenţă se îmbină cu cele

internaţionale, cu regulamentele
Federaţiei Internaţionale de Fotbal,
drept elveţian şi chiar sancţiuni ale
dreptului penal, am avut şansa de a
îmbina expertiza, pasiunea şi
permanenta adaptare în faţa noilor
provocări.
În ultima perioadă, echipa noastră
a fost implicată şi în litigii care au
integrat aplicabiliatea normelor din
domeniul energiei regenerabile,
drepturilor reale şi cele de drept
societar, reprezentând interesele
unor dezvoltatori internaţionali
implicaţi în proiecte energetice.
Creativitatea şi experienţa noastră
în corelarea şi aplicarea coroborată
a acestor norme diferite de drept,
precum şi cunoştinţele solide de
drept procesual civil a condus la
reprezentarea fructuoasă a acestor
clienţi, soluţiile obţinute fiind o
confirmare a serviciilor de
consultanţă a celorlalte
departamente. Se poate afirma că
în acest caz, rezultatele echipei de
litigii au creat o practică favorabilă
valorificabilă şi în consultanţa
viitoare în domeniul energiei.
Numărului litigiilor de drept
comercial, civil şi executare silită
s-a amplificat în ultimul an,
activitatea noastră constând în
construirea şi dezvoltarea litigiilor
implicând clienţi diverşi, persoane
juridice activând în domeniul
asigurărilor, servicii conexe
activităţii medicale, industrie grea,

implicând reprezentarea acestora
la nivelul întregii ţări şi la toate
fazele procesuale. În acest
moment, ne confruntăm cu litigii
care presupun atât aplicarea
vechilor dispoziţii procesuale, cât
şi cazuri guvernate de noul Cod de
Procedură Civilă cu noile
provocări generate de această
reformă în domeniul justiţiei.  

MANAGEMENT TÂNĂR 
ŞI VIZIUNE DE DEZVOLTARE

“Deschisă la provocări, am preluat
managementul biroului în noiem -
brie 2012, într-un moment în care
principala noastră preocupare era
formarea unei echipe de profe sio -
nişti cu ajutorul căreia să putem
onora cu succes solicitările clien -
ţilor noştri, destul de numeroase în
raport cu resursele umane
existente. Trecerea peste această
etapă s-a realizat cu succes prin
cooptarea de noi membri ai
echipei şi crearea unor structuri
interne care să permită furnizarea
unor servicii juridice competitive,
atât din punctul de vedere al
costurilor cât şi al timpului de
finalizare a proiectelor. Dacă până
mai demult ne-am concentrat
activitatea pe consultanţă, având
onoarea să ne oferim serviciile
unor societăţi interna ţio nale de

renume cu prezenţă
locală, din diverse
sectoare, precum cel al
energiei regenerabile, cât
şi piaţa de retail şi a
produselor de lux, acum
nevoile pieţei ne-au
determinat să ne
extindem activitatea şi în
aria litigiilor“, ne-a spus
Cosmina Aron, Partener
în cadrul
PETERKA&PARTNERS
şi Director al biroului
din România.

Anca CHILOM

Dacă până mai
demult ne-am
concentrat
activitatea pe
consultanţă, având
onoarea să ne oferim
serviciile unor
societăţi
internaţionale de
renume cu prezenţă
locală, din diverse
sectoare, precum cel
al energiei
regenerabile, cât şi
piaţa de retail şi a
produselor de lux,
acum nevoile pieţei
ne-au determinat să
ne extindem
activitatea şi în aria
litigiilor.
COSMINA ARON, 
Partener în cadrul
PETERKA&PARTNERS
şi Director al biroului
din România
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Consiliul Concurenţei are
în prezent peste 70 de
investigaţii în curs, în
diferite sectoare
economice. Valoarea
sancţiunilor aplicate de
instituţie a crescut
exponenţial, în ultimii ani.
Prin ce se disting litigiile
generate de aceste amenzi
/ sancţiuni? Cât de dificile
sunt procesele împotriva
Consiliului Concurenţei?
Unul dintre elementele de
distincţie a litigiilor generate
de încălcarea legislaţiei
concurenţei este dat de faptul
că sancţiunile ce pot fi
impuse de Consiliul
Concurenţei au, nu de puţine
ori, repercusiuni severe
asupra entităţilor investigate
(suma totală a amenzilor
impuse de Consiliu în urma
unei investigaţii putând
ajunge la câteva sute de
milioane de euro). Să nu
uităm, autoritatea de
concurenţă îşi exercită
atribuţiile asupra tuturor
sectoarelor de activitate, fiind
aici incluse telecomunicaţiile,
farma, energia, construcţiile
de drumuri, în cadrul acestor
domenii desfăşurându-şi
activitatea mari companii, cu
cifre de afaceri însemnate.
Şi pentru acest motiv
procesele împotriva autorităţii
de concurenţă se
caracterizează printr-un grad

ridicat de dificultate,
determinat de problematica
concretă a fiecărei speţe, de
probatoriul nu de puţine ori
copleşitor administrat în
cauză, de volumul de
informaţii şi documente ce
trebuie acoperit atât de părţi
cât şi de instanţa de judecată,
toate aceste aspecte,
împreună cu multe altele,
făcând ca litigiile să se
întindă pe o perioadă lungă
de timp. Din păcate, la noi
domeniul concurenţei este
încă un domeniu exotic,
aspect pe care noi,
practicienii, îl resimţim în
mod acut în cadrul acestor
litigii împotriva autorităţiii de
concurenţă.

Cum trebuie să răspundă
companiile investigate de
Consiliul Concurenţei?
Pe parcursul investigaţiei,
entităţile investigate trebuie
să se conformeze cerinţelor şi
măsurilor venite din partea
autorităţii de concurenţă, să
coopereze cu aceasta, cu atât
mai mult cu cât o atare
cooperare se poate
materializa, în cazul în care
se reţine existenţa faptei, în
circumstanţă atenuantă
(circumstanţa ce ar putea
avea o pondere semnificativă
la individualizarea sancţiunii,
în sensul reducerii acesteia).
Această obligaţie de
cooperare constă, inter alia, în
furnizarea de informaţii
complete şi corecte, în
permiterea accesului echipei
de investigaţie în ipoteza unor
inspecţii inopinate, riscul
fiind ca în cazul încălcării
obligaţiei de cooperare,
entitatea investigată în cauză
să fie sancţionată cu o
amendă contravenţională. 

Care sunt drepturile şi
obligaţiile companiilor în
cazul inspecţiilor inopinate
ale Consiliului
Concurenţei?
Obligaţia entităţilor
investigate în cazul efectuării
unei inspecţii inopinate este
aceea de a nu refuza accesul
inspectorilor de concurenţă,

în caz contrar aceştia putând
solicita sprijinul organelor de
poliţie, fiind posibilă şi
aplicarea unei amenzi
contravenţionale. Faptul că
amenda ce poate fi aplicată
de autoritatea de concurenţă
într-o asemenea situaţie poate
fi de până la 1% din cifra
totală de afaceri realizată la
finalul anului fiscal precedent
de către entitatea investigată,
subliniază cu şi mai multă
pregnanţă obligaţia de
cooperare ce incumbă
entităţilor investigate. 
Cu toate acestea, trebuie
reţinut că pot fi examinate
doar acele documente ce au
legătură cu obiectul
investigaţiei, după cum
rezultă acesta din ordinul de
investigaţie. Este important
de amintit în acest context aşa
numitul “privilegiu legal”
(este vorba aici despre
caracterul privilegiat al
anumitor documente) care
presupune că nu poate face
obiect al examinării
corespondenţa dintre entitatea
investigată şi avocatul
acesteia cu privire la
exercitarea dreptului la
apărare (de reţinut fiind
împrejurarea că acest
“privilegiu” are în vedere
corespondenţa purtată după
deschiderea procedurii de
investigaţie). 
Entitatea investigată are, de
asemenea, dreptul de a ataca
ordinul de inspecţie emis de
preşedintele Consiliului
Concurenţei direct în faţa
instanţei de judecată în
termen de 15 zile de la
comunicare, fără a parcurge
procedura prealabilă
prevăzută de legea
contenciosului administrativ. 

Mircea FICA

PROCESELE ÎMPOTRIVA AUTORITĂŢII 
DE CONCURENŢĂ
AU UN GRAD RIDICAT DE DIFICULTATE

Interviu cu CRISTIAN GAVRILĂ, Managing Partner, Tănăsescu & Gavrilă
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Fondatorii Man & Paraschiv
sunt specializați în litigii,
arbitraj, executări silite și în
insolvență. Ce alte arii de
expertiză ați reușit să
consolidați în 2012 si în
primul semestru din acest
an? Ce alte domenii
intenționați să dezvoltati?
Am putea spune că în realitate,
aria de practică a litigiilor,
arbitrajelor [i execut\rilor silite
reprezint\ corolarul dreptului.
Corecta interpretare și aplicare
a dreptului se probează, în
final, prin deciziile de instanţă
și cele de arbitraj. De aceea,
încă de la începuturile noastre
profesio nale ne-am canalizat
spre cât mai multe arii de drept
și putem spune că, după mai
bine de 14 ani de activitate,
practic\m dreptul `n
plenitudinea sa. În ceea ce ne
privește, ne-am consolidat atât
ca echipă cât și ca expertiză, în
2012 și în primul semestru din
2013. Am menţinut echipa din
2011 și ni s-au alăturat 3 noi
colegi, 2 dintre ei cu expertiză
de peste 14 ani și cel de-al
treilea de peste 3 ani. Printre
ariile de practică pe care le-am
vizat și pe care le-am con so li -
dat sunt: insolvenţa, drept civil
și de afa ceri, fiscal, corporate,
infra structură, muncă,
IT&Comu ni caţii, achiziţii
publice. Așa cum spuneam la
început, am continuat să prac -
ticăm în aria de litigii, arbitraj
și executări silite, pe  care con -
tinuăm să o apreciem ca fiind
“cea fără de care nu se poate”. 

Un dosar important câștigat
de societatea dumnea voas tră
a fost litigiul născut în legă -
tu ră cu executarea unui
contract de tip FIDIC
Design-Build and Turnkey,
în valoare de peste 18
milioane de euro. Cum
vedeți evoluția acestor
tipuri de contracte?
Anul 2013 este anul în care
Federaţia Internaţională a Ingi -
nerilor Consultanţi a împlinit
100 de ani și cred că tocmai
asta spune multe despre viitor.
94 de ţări sunt reprezentate în
Federaţie, Asociaţia Română a
Inginerilor Consultanţi (ARIC)
devenind membru din anul
2004. ARIC grupează impor -
tanţi jucători din piaţa româ -
nească în domeniile proiectării
și consultanţei inginerești.
FIDIC a oferit prima formă
standard de contract în anul
1957, o variantă a ceea ce este
azi Red Book. Deși de sorginte
anglo-saxonă, contractele de
tip FIDIC sunt utilizate în
România ca atare sau ca reper
atât în proiectele private cât și
în cele publice. Însă faptul că
există suficiente dispute care
se rezolvă prin mijloacele de
soluţionare propuse de aceste
contracte standard ne indică
faptul că implementarea lor cu
succes necesită încă documen -
tare, adaptare, rigurozitate și,
nu în ultimul rând, respon sabi -
litate din partea tuturor celor
implicaţi. La nivel legislativ, în
prezent se aplică Ordinul nr.
146 din 1 martie 2011 privind

aprobarea condiţiilor contrac -
tuale speciale ale contractelor
pentru echipamente și con -
struc ţii, inclusiv proiectare, și
ale contractelor pentru con -
strucţii clădiri și lucrări
inginerești proiectate de către
beneficiar ale FIDIC, pentru
obiective de investiţii din
domeniul infrastructurii rutiere
de transport de interes naţio nal,
finanţate din fonduri publice și
Ordinul nr. 1034 din 27 de -
cem brie 2011 pentru aprobarea
condiţiilor contractuale spe -
ciale privind contractele
pentru echipamente și
construcţii, in clusiv proiectare,
și cele pri vi nd contractele
pentru construcţii clădiri și
lucrări inginerești proiectate
de către beneficiar ale FIDIC
pentru obiective de investiţii
din domeniul infra structurii de
transport feroviar, finanţate
din fonduri publice. Așadar,
exisă toate premisele ca să
conclu zionăm că mode lele

standard vor rămâne repere ale
proiec telor publice ori private
de infrastructură, construcţii
ori lucrări care se vor derula în
viitor în România. 

Ce modificări au adus Noul
Cod Civil și Noul Cod de
Procedură Civilă în relația
cu clienții dumneavoastră și
cu instanțele de judecată?
Relaţiile nu s-au modificat,
însă am constatat că dacă Noul
Cod Civil a fost bine primit în
bussines-urile clienţilor, nu la
fel s-a întâmplat cu Noul Cod
de Procedură Civilă. Aplicarea
Noului Cod de Procedură
Civilă a generat nemulţumiri
în rândul clienţilor în privinţa
procedurii de verificare și
regularizare a cererii. Aceasta
întrucât, pe de-o parte, se dau
termene de recomandare
(termen pentru începerea
procedurii de regularizare)
abia în 2014, deci, până atunci,
nimeni nu se va uita pe dosar,
iar, pe de altă parte, pentru că
se primesc adrese din partea
instanţelor judecătorești cu
solicitări de informaţii sau
documente care se regăsesc în
cererea de chemare în judecată
sau în actele care o însoţesc. 

Mircea FICA

PUTEM PRACTICA DREPTUL 
ÎN PLENITUDINEA DIVERSITĂȚII SALE
Interviu cu ANCA MAN ȘI BOGDAN PARASCHIV, avocați parteneri,  Man & Paraschiv
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Interviu cu EUGENIA GUTIUM, Managing Partner, Gutium şi Asociaţii

NUMĂRUL MARE DE LITIGII, 
DETERMINAT ŞI DE MODUL ÎN 
CARE ANTREPRENORII ÎNŢELEG 
SĂ-ŞI GESTIONEZE AFACERILE

Care consideraţi că este cauza
creşterii semnificative a
numărului de litigii în ultimii
ani, exceptând criza financiară?
Există o legătură între creşterea

numărului de litigii şi contextul
economic generat de criza
financiară resimţită în ultimii
cinci ani, în aproape toate
domeniile de activitate. Tot mai
multe societăţi comerciale au
ajuns în imposibilitatea de a-şi
onora la timp obligaţiile
contractuale. De aici şi creşterea
numărului de litigii. Însă, dincolo
de acest blocaj economic,
creşterea numărului de litigii a
fost determinată şi de modul în
care antreprenorii înţeleg să îşi

gestioneze afacerile, de cele mai
multe ori fără a avea în vedere
servicii juridice de specialitate.
Am constatat că sunt multe
cazuri în care reprezentanţii
societăţilor comerciale se
adresează avocatului şi solicită
consultanţă juridică doar atunci
când întâmpină blocaje în
relaţiile cu partenerii de afaceri.
Din experienţă, am constatat că
acest moment, de cele mai multe
ori, s-a dovedit a fi tardiv pentru
remedierea situaţiei în mod
amiabil, fără a fi necesară inter -
venţia instanţei judecătoreşti. Or,
dacă antreprenorii ar conştientiza
importanţa serviciilor juridice în
cadrul derulării afacerilor, a

consilierii juridice de care ar
trebui să beneficieze atât pe
parcursul negocierilor purtate în
vederea stabilirii raporturilor
contractuale, cât şi pe toată
durata derulării acestora, situaţia
ar fi diferită, în sensul că
numărul de litigii nu ar fi atât de
ridicat şi, implicit, instanţele
judecătoreşti nu ar mai avea
încărcarea din prezent. Este
inutil să amintesc faptul că un
litigiu ajuns în faţa instanţei de
judecată presupune costuri
suplimentare şi timp pentru
părţile implicate. Relaţia dintre
avocat şi client este foarte
similară cu cea dintre medic şi
pacient. În cazul pacientului care
merge regulat la medic, în scop
preventiv, şansele de îmbolnă -
vire sunt reduse comparativ cu
cele ale pacientului care nu este
“educat” în spiritul prevenţiei şi
solicită control medical doar în
caz de urgenţă.

Cum a evoluat, în ultimii ani,
departamentul de litigii din
cadrul Gutium şi Asociaţii?
Echipa de avocaţi litiganţi a
societăţii noastre s-a extins în
ultimii ani, însă preponderent în
cadrul birourilor teritoriale din
Timişoara (deschis în 2006) şi
Râmnicu Vâlcea, biroul din
Bucureşti fiind orientat, în
principal, către partea de
business law, de consultanţă. De
fapt, decizia privind extinderea
activităţii în provincie, prin
deschiderea – în urmă cu doi ani
– a unui birou în Râmnicu
Vâlcea, a venit pe fondul
solicitărilor clienţilor noştri care
desfăşoară activitate comercială
în această zonă a ţării. În ceea ce
priveşte echipa de litiganţi din
cadrul biroului din Bucureşti,
aceasta s-a consolidat în ultimii
ani.

Mircea FICA

Gutium şi Asociaţii este o
societate de avocaţi ce 
s-a înfiinţat în 2002,
având drept orientare
profesională consultanţa
în afaceri, prin oferirea
unei game complete şi
integrate de servicii
juridice în domeniul
dreptului civil, comercial,
societar, dreptul muncii
şi nu numai.
În scopul îndeplinirii
obiectivelor propuse,
echipa Gutium şi
Asociaţii pune un accent
deosebit pe excelenţa
profesională, capacitatea
de gândire creativă, dar,
nu în ultimul rând, pe
promptitudinea de a fi
alături de clienţii săi. 
Parte din membrii
echipei Gutium şi
Asociaţii au o experienţă
unică în proiecte de
privatizare şi tranzacţii
comerciale, experienţa
dobândită în cadrul
poziţiilor ocupate
anterior înfiinţării
societăţii.

CONTACT

SEDIUL CENTRAL 
Bucureşti, str. Dr. Joseph Lister
nr. 62, sector 5, cod 050542
Tel. : (40-21) 411.96.63
Fax: (40-21)411.96.67
E-mail: office@gutium.ro
Website: www.gutium.ro

BIROUL DIN TIMIŞOARA
Timişoara, str. Dr. Liviu Gabor
nr. 6, cod 300004
Tel. : (40-256) 200.588
Fax: (40-356)441.349
E-mail: office@gutium.ro
Website: www.gutium.ro

Biroul din Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea, str. Gen.
Magheru A+B, sc. C, ap. 2
Tel.: (40-350) 421.931
Fax: (40-0350) 421.932
E-mail:
office.rm.valcea@gutium.ro
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LITIGII

Care au fost cele mai dificile
dosare de litigii și în ce
domenii?
De la bun început aș dori să
clarific că nu valoarea econo -
mică a litigiului reprezintă
unitatea de măsură în definirea
dificultăţii unui dosar. Evident,
satisfacţiile profesionale se
maximizează în situaţia în care
speţa beneficiază de ambele
ingrediente: complexitate
juridică și valoare mare a
litigiului. La Cumpănașu și
Dejescu am avut ocazia de mai
multe ori până acum să
gestionăm dosare în care se
regăseau ambele ingrediente.
Multe dintre ele au fost me -
diatizate la vremea respectivă,
pentru că au implicat jucători
importanţi din domeniul lor,
fie că a fost vorba de achiziţii
publice, de sectorul bancar, de
protecţia consumatorului sau
de  fiscalitate. În cele mai
multe cazuri dificultatea dosa -
rului este dată de complexita -
tea raporturilor juridice deduse
judecăţii și cu atât mai mult
când asupra dezlegării unei
chestiuni de drept nu există
concepţii unitare nici în
doctrină și nici în practica
instanţelor de judecată. În alte
situaţii dificultatea a fost adusă
de chestiuni de noutate
legislativă sau de relaţii sociale
insuficient reglementate, iar în
aceste cazuri a fost necesar un
aport suplimentar din partea

avocaţilor specializaţi pe
anumite sectoare ale dreptului
sau ale industriei incidente.
Litigiile de drept administrativ,
dreptul mediului, dreptul
achiziţiilor publice sau fiscal
generează controverse și im -
pli că efortul susţinut al specia -
liștilor din arii variate ale drep -
tului, pentru că avocatura re -
prezintă un efort concertat al
unei echipe de profesioniști, ce
acoperă mai multe arii de
practică. 

Aţi reuşit să obţineţi
încuviinţarea executării
silite a unor scrisori de
garanţie bancară. Ce a adus
nou această speţă? 
Acest litigiu reprezintă un
succes pentru Cumpănaşu şi
Dejescu în primul rând pentru
că am reuşit să convingem in -
stan ţele de judecată să transeze
în mod just o problemă cu care
nu se mai confruntaseră,

respectiv că titlul menţionat
conferă posibilitatea executării
băncii emitente, fără niciun alt
demers judiciar prealabil. Pe
de altă parte, raţionamentul
nostru a anihilat apărările unor
reputate echipe de avocaţi din
România, precum şi opiniile
unor renumiţi jurişti speciali -
zaţi chiar în domeniul garan -
ţiilor bancare.
Tocmai de aceea, bucuria unei
astfel de reuşite este propor -
ţională şi cu dificultăţile
inerente unei astfel de lupte,
mai ales că reuşita de până
acum nu vine decât să lim -
pezească o situaţie juridică şi
socială existentă, dar nesu pusă
încă controlului jude căto resc. 
Această hotărâre, cum era de
alftel şi normal, linişteşte
beneficiarii scrisorilor bancare,
asigurandu-i că obligaţia ne -
con diţionată de plată a băncii
nu este una formală, în con -
diţiile în care, în speţa despre
care vorbim, legiuitorul a
permis executarea forţată ime -
diată pentru sumele respective. 
Cauzele sunt în etapa recur su -
lui, fiind de remarcat că instan -
ţa de control judiciar este cea
care a permis, pentru prima
dată, încuviinţarea executării
silite, iar în prezent îi revine
sarcina de a rediscuta asupra
aceleiaşi probleme de drept, ca
atare premisele fiind de
menţinere a celor deja hotărâte
în mai multe rânduri de

Tribunalul Bucureşti.
Remarcăm până în prezent o
unanimitate decizională
privind executorialitatea
acestor titluri și în consecinţă
nu avem motive să ne
îngrijorăm de o schimbare de
abordare în etapa recursului.

Care sunt principalele
provocări ale unui litigator
în ziua de astăzi, când
instanțele de judecată sunt
supraaglomerate?
Aproape în toate cazurile
provocările unui litigator sunt
de a rezolva şi securiza cât mai
repede nevoile şi interesele
clientului, altfel spus aplicarea
corectă, rapidă şi eficientă a
legilor în plan real, raportat la
datele speţei. Indiferent de
ramura de drept în care
avocatul activează, prin prisma
dinamicii legislative şi a ne -
voilor crescânde şi diversi fi -
cate ale clientului, provocările
sunt în continuă evoluţie şi
adaptare. 
Bancherul american J.P.
Morgan spunea: “Nu aş vrea
un avocat care să nu îmi spună
ceea ce nu pot să fac. Îl plătesc
să îmi spună cum să fac ceea
ce vreau să fac”. Cred că
vorbele lui reflectă cel mai
bine realitatea aşteptărilor
clientului şi devoalează şi
provocările ce rezultă în urma
acestor aşteptări. Clienţii
pretind avocatului identificarea
celor mai inedite, rapide şi
sigure mijloace legale, iar la
litigii, din păcate, este impo -
sibil să anticipezi durata sau
soluţia instanţei. Impredic ti -
bilitatea sub aspectul duratei şi
al rezultatului controlului ju -
decătoresc reprezintă princi -
palele probleme cu care se
confruntă avocaţii de instanţă. 

Mircea FICA

AVOCATURA REPREZINTĂ 
UN EFORT CONCERTAT AL UNEI 
ECHIPE DE PROFESIONIȘTI
Interviu cu RADU COSMA, Coordonatorul departamentului de Litigii al Cumpănaşu şi Dejescu
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CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ,
BIFAT POZITIV

La începutul lunii iulie,
Came ra Deputaţilor a
adoptat pro iectul de Lege
pentru puner ea în aplicare a
Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală. 
“N-a fost un vot ușor astăzi,
dar mă bucur că am reușit
până la urmă, chiar și în
sesiune extraordinară, să
trecem aceste legi de punere
în aplicare, pentru că avem
astfel răgazul necesar, șase
luni de aici încolo, de a
dezvolta un proces de pre -
gătire a judecătorilor și pro -
curorilor cu noile instituţii.
Avem în continuare în faţă
ca obiectiv principal intrarea
în vigoare a codurilor (Noul
Cod Penal și Noul Cod de
Procedură Penală - n.r.) la 1
februarie 2014”, a afirmat
ministrul Justiţiei.
”Codul de Procedur\ Penală
are o logică de la un cap la
altul. Sunt garanţii
procesuale acordate tuturor
părţilor. Nu am niciun fel de
emoţii că nu se va aplica
corect”, a mai spus
ministrul Cazanciuc.

MODIFICAREA COMPETENȚELOR
DNA

Cea mai controversată mo di -
ficare f\cută de noul ministru
al Justiţiei a fost o ordonanţă
de urgenţă care modifică
competenţele Direcţiei
Naţionale Anticorupţie. 
Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului care elimină din
competenţa DNA efectuarea
urmăririi penale în cazul
infracţiunilor de evaziune
fiscală, înșelăciune și fraudă
vamală dacă s-a cauzat o
pagubă materială mai mare
decât echivalentul în lei a
unui milion de euro, a fost
publicată pe 26 iunie în

Monitorul Oficial. 
„A fost o ordonanţă de
urgenţă adoptată la cererea
fostului prim adjunct al
Parchetului General, adică a
domnului Daniel Morar. Deci
este o solicitare a DNA de a
nu mai fi încărcaţi cu
infracţiuni care nu ţin de
corupţie propriu zis. Cum se
întâmpla până la această
ordonanţă de urgenţă: pentru
anumite infracţiuni de genul
abuz în serviciu sau evaziune
fiscală – care nu aveau
legătură cu corupţia - pentru
simplul fapt că depăşeai un
milion de euro, treceai de la
un parchet obişnuit la DNA.
S-a constatat că în jumătate
din cazuri erau soluţii de
declinare la alte unităţi. De
asta a fost o solicitare a DNA
de a-şi clarifica competenţa şi
a se concentra strict pe ceea
ce înseamnă corupţie”, a ex pli -
cat măsura ministrul Justiţiei. 

REPUBLICAREA ACTELOR
NORMATIVE, UN ALT PLUS

La propunerea Ministerului
Justiţiei, Guvernul a adoptat o
Ordonaţă de Urgenţă prin care
se modifică procedura de

republicare a actelor norma -
tive. Astfel, republicarea
actelor normative se va
realiza concomitent, la aceeaşi
dată, cu publicarea actului
normativ de amendare a actu -
lui normativ de bază şi in dife -
rent de întinderea modifi că ri -
lor pe care acesta le cuprinde. 
“Până în acest moment,
cetăţenii aveau acces la forma
actualizată a actelor
normative numai cu ocazia
republicării acestora în
Monitorul Oficial. Aceasta nu
se realiza însă în cea mai
mare parte din cazuri. În
perioada 2000 – 15 noiembrie
2012, din cele 1.782 de acte
normative pentru care există
temei pentru republicare au
fost republicate doar 344,
reprezentând un procent de
aproximativ 20%. În aceeaşi
perioadă, au fost adoptate
aproximativ 49.000 de acte
normative (5.878 legi, 2.153
ordonanţe de urgenţă ale
Guvernului, 821 ordonanţe
ale Guvernului, 20.522
hotărâri ale Guvernului,
19.759 ordine), un volum
considerabil de legislaţie care
poate genera lipsa de previzi -
bilitate şi accesibilitate a nor -
melor juridice. Pentru un
cetăţean fără pregătire juridică
şi chiar şi pentru specialişti
este destul de complicat să
observe fiecare dintre modi -
ficările operate şi să cunoască
cu certitudine forma la zi a
unui act normativ. Începând
din acest moment, indiferent
de câte ori se modifică un act
normativ, se va publica, odată
cu modificarea operată, şi
noua formă pe care o va avea
acel act în integralitatea lui”, a
subliniat Ministrul Justiţiei,
Robert Cazanciuc. 

Adrian NUŢĂ

MANDATUL NOULUI MINISTRU 
AL JUSTIȚIEI - ÎNTRE SCHIMBAREA
CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ  
ȘI A ATRIBUȚIILOR DNA
Noul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, a preluat mandatul la mijlocul lunii aprilie 2013, după un interimat al
primului ministru, Victor Ponta. În primele luni ale mandatului său a avut de rezolvat legislația privind punerea în
aplicare a Codului de Procedură Penală și Codului de Procedură Civilă, precum și aspecte privind bunul mers al
instanțelor de judecată. 
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ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE 
ŞI JUSTIŢIE A AVUT UN VOLUM
MAI MIC DE MUNCĂ

Paradoxal, Înalta Curte de
Casaţie și Justiţie a avut în
2012 mai puţine cauze de
rezolvat decât cu un an
înainte. La nivelul instanţei
supreme, a fost înregistrat la
nivelul anului 2012 un număr
de 38.061 cauze de soluţionat,
un volum cu aproape 4.000 de
cauze mai mic fa]\ de anul
2011.
Sub aspectul repartizării
volumului de activitate pe
secţii, la nivelul anului 2012
cea mai mare încărcătură de
dosare de soluţionat a
înregistrat-o Secţia de
contencios administrativ şi
fiscal, cu un volum de 11.761
cauze, urmată de Secţia I
Civilă, cu un volum de 10.263
de cauze, Secţia penală cu
7.586 cauze şi Secţia a II-a
Civilă cu 7.489 dosare de
soluţionat. Completul de 5
judecători a înregistrat spre
soluţionare 962 de cauze. 
În ultimii ani, Secţia de
contencios administrativ a
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie a manifestat o creştere
importantă a volumului de
activitate: aproximativ 3.000
de cauze în ultimii trei ani,
creştere care nu se manifestă
însă şi la nivelul dosarelor
soluţionate. Din cele 38.061
dosare de soluţionat în anul
2012, au fost soluţionate
24.919 dosare, ceea ce
reprezintă un procent de 65%,
cu 4% mai mic fa]\ de cel
înregistrat în anul 2011.
Operativitatea la nivelul
anului 2012 pentru această
instanţă a fost de 65%, cu 5%
mai puţin ca în anul 2011.

CURŢILE DE APEL, 
CREȘTERE SEMNIFICATIVĂ 
A NUMĂRULUI DE DOSARE

Anul trecut, volumul de
activitate al celor 15 Curţi de
apel civile care funcţionează
în România, a fost de 333.820
cauze, cu 25% mai mult
comparativ cu situaţia
înregistrată în anul 2011,
diferenţa comparativ cu anul

2008 fiind de 102%.
Se evidenţiază, ca şi în cei
cinci ani anteriori trei curţi de
apel, cu un număr foarte mare
de cauze de soluţionat
comparativ cu celelalte, şi
anume Curtea de Apel
Bucureşti cu 60.973 cauze
(56.878 cauze în anul 2011),
Curtea de Apel Craiova cu
41.035 cauze (34.132 cauze în
anul 2011) şi Curtea de apel
Cluj cu 28.562 cauze (20.236

dosare în anul 2011).
La polul opus se află Curtea
de Apel Bacău care a
înregistrat la nivelul anului
2012 cel mai mic volum de
activitate, respectiv 10.801
cauze (7.716 cauze în anul
2011) şi Curtea de Apel
Piteşti, cu un volum de
activitate de 11.196 dosare
(8.154 dosare în anul 2011). 
Din cele 333.820 cauze
înregistrate pe rolul Curţilor
de Apel în 2012, au fost
soluţionate 232.970 cauze
reprezentând 70% (201. 586
dosare în anul 2011),
rămânând totodată un stoc de
100.850 dosare de soluţionat
(64.186 cauze în anul 2011),
ce se vor reporta spre
soluţionare în anul 2013.
În procente, operativitatea
medie la nivelul curţilor a fost
de 71% în anul 2012, cu 6%
mai puţin ca în perioada
anterioară.
Instanţa înregistrată cu
operativitatea cea mai mare a
fost în anul 2012 Curtea de
Apel Iaşi (84%); o
operativitate de peste 80% a

RAPORT CSM 2012

NUMĂRUL DOSARELOR 
PE CARE LE AU INSTANȚELE PE ROL 
CREȘTE DE LA AN LA AN
Numărul de dosare de pe masa instanțelor din România a fost, în 2012, de 3.335.672 dosare, cu 5% mai
mult decât în anul 2011, se arată într-un raport al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul trecut.
Față de 2008, creșterea este cu aproape 1.100.000 cauze în plus de rezolvat. 
În 2012, exceptând instanţele militare, la nivelul întregii ţări au funcţionat un număr de 176 judecătorii,
42 de tribunale, 4 tribunale specializate, 15 curţi de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Din totalitatea dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor naţionale, au fost soluţionate la nivel naţional
2.355.786 cauze, ceea ce reprezintă un procent de 71%, o creştere nesemnificativă comparativ cu
perioada anterioară.
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înregistrat şi Curtea de Apel
Craiova.

ȘI TRIBUNALELE 
AU MAI MULT DE MUNCĂ

La nivelul celor 47 de
tribunale civile, a fost
înregistrat un număr de
1.017.162 cauze de soluţionat,
în creştere comparativ cu anii
anteriori. Creşterea numărului
cauzelor de soluţionat în anul
2012, comparativ cu anul
2011 este de 8% iar compara -
tiv cu anul 2008 este de 65%.
Se evidenţiază şi în acest an
trei tribunale cu un volum
excesiv de mare de activitate
comparativ cu toate celelalte,
şi anume Tribunalul Bucureşti
cu un număr de 148.702 cauze
(165.329 dosare în anul 2011),
Tribunalul Dolj cu 42.008
cauze (40.858 cauze în anul
2011) şi Tribunalul Constanţa
cu 37.488 cauze (41.889
cauze în anul 2011). 
Dintre instanţele cu volum
redus de activitate exempli -
ficăm Tribunalul Călăraşi
(5.909 dosare), Tribunalul
Ilfov (6.503 dosare) şi
Tribunalul Covasna (7632
dosare), aceste instanţe fiind
menţionate în acelaşi sens şi
în raportul pe anul 2011. 
Spre deosebire de anul
precedent, se constată totuşi o
scădere de activitate în cazul
Tribunalului Bucureşti cu
10%. În cadrul acestei
instanţe, creşterea înregistrată
a volumului de activitate în
anul 2011 comparativ cu anul
2010 a fost de 25%. 
Din cele 1.017.162 cauze
rulate în cursul anului 2012, a
fost soluţionat un număr de
645.939 dosare (64%), rămâ -
nând un stoc de 371.223 do sa re
ce se va reporta în anul 2013. 

În procente, operativitatea
medie s-a situat la 67 %, cu
3% mai puţin ca în anul 2011.  
Instanţa care a înregistrat
operativitatea cea mai mare în
anul 2011 a fost Tribunalul
Ialomiţa (o operativitate de
84%);  o operativitate foarte
mare au înregistrat de
asemenea şi tribunalele Arad
şi Călăraşi (83%). În schimb,
cea mai mică operativitate a
înregistrat Tribunalul Bihor
(51%), urmat de Tribunalele
Vâlcea, Argeş şi Ilfov cu o
operativitate de 57% .

ACTIVITATEA LA NIVELUL
TRIBUNALELOR SPECIALIZATE

Evidenţiate distinct,
tribunalele specializate au
înregistrat un volum de
activitate în anul 2012 de
17.340 cauze (22.149 în anul
2011), după cum urmează:
Tribunalul pentru Minori şi
Familie Braşov – 1355 cauze,
faţă de 1.267 cauze în 2011;
Tribunalul specializat Argeş –
4.573 cauze, faţă de 4.797
cauze în 2011;
Tribunalul specializat Cluj –
7.012 cauze, faţă de 8.989
cauze în anul 2011;
Tribunalul specializat Mureş –
4.400 cauze, faţă de 7.096
cauze în anul 2011.
Din cele 17.340 cauze de
soluţionat la nivelul tribuna -
lelor specializate, au fost solu -
ţionate 11.472 dosare (66%),
rămânând în stoc 5.868 cauze
de soluţionat în anul 2013.
În materia insolvenţei,
volumul cauzelor nou intrate
la tribunale a fost de 57.956
dosare. În anul 2011 numărul
acestora a fost de 50.073
dosare, în timp ce în anul
2008 volumul acestor cauze a
fost de numai 26.323 dosare.

Creşterea înregistrată în anul
2012 faţă de anul 2008 este de
120%. În totalul cauzelor nou
intrate la tribunale în anul
2012, litigiile privind falimen -
tul ocupă un procent de 8%.

LA NIVELUL JUDECĂTORIILOR,
CREȘTERE NESEMNIFICATIVĂ

La nivelul judecătoriilor, a fost
înregistrat în cursul perioadei
de referinţă un volum total de
activitate de 1.946.629 cauze,
cuprinzând dosarele rulate,
adică stocul existent la 31
decembrie 2011, la care se
adaugă dosarele nou intrate pe
parcursul anului 2012.
Volumul de activitate în
perioada analizată a crescut
faţă de anul 2011 în mod
nesemnificativ (4.628 dosare).
Cele 6 instanţe au depăşit cu
mult bariera de 50.000 de
dosare, existând şi o instanţă
care se apropie de cifra de
80.000 de cauze. Cele 6
instanţe care au un volum de
activitate mai mare de 50.000
de dosare sunt următoarele:
Judecătoria Timişoara (51.036
dosare), Judecătoria Iaşi
(51.361 dosare), Judecătoria
Ploieşti (56.002 dosare),
Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti (62.877 dosare),
Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti (70.190 dosare) şi
Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti (79.829 dosare). Cu
excepţia Judecătoriei Ploieşti,
celelalte instanţe au fost
menţionate în aceleaşi condiţii
şi în raportul pe anul 2011.
Judecătoria Constanţa este
instanţa care a coborât în acest
an sub limita de 50.000 de
dosare (48.585 dosare). 
Din cele 1.946.629 cauze de
soluţionat în cursul anului
2012, au fost soluţionate

1.451.958 dosare, rămânând
un stoc de 494.671 cauze. În
procente, operativitatea medie
a fost de 79% (faţă de 80% în
anul 2011).
Instanţa cu operativitatea cea
mai mare a fost determinată în
anul 2012 Judecătoria Ineu
(97%), urmată  de Judecăto -
riile Calafat şi Gurahonţ; 
În schimb, cea mai mică
operativitate a fost înregistrată
la Judecătoria Brezoi  (27%);
o operativitate mică au
înregistrat de asemenea şi
Judecătoriile Buzău, Feteşti şi
Ploieşti. Judecătoria Brezoi a
funcţionat în anul 2012 cu 5
posturi ocupate la o schemă de
asemenea de 5 posturi.

LA NIVELUL PARCHETELOR,
CREȘTERI ȘI SCĂDERI

În 2102, exceptând parchetele
militare, la nivelul întregii ţări
au funcţionat un număr de 176
de parchete pe lângă
judecătorii, 42 parchete pe
lângă tribunale, 1 parchet
specializat, 15 parchete pe
lângă curţile de apel şi
parchetul de pe lângă instanţa
supremă, toate înregistrând un
volum total de activitate de
3.351.866 lucrări, dintre care
1.754.215 dosare penale,
incluzând în cadrul volumului
de activitate al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi activitatea
D.N.A şi D.I.I.C.O.T.

DNA ARE MAI MULTE DOSARE 
DE SOLUȚIONAT

La nivelul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie (cu excepţia Secţiei
parchetelor militare), numărul
lucrărilor de soluţionat s-a
ridicat la 31.406, în timp ce
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numărul dosarelor de
soluţionat înregistrat a fost de
1700 . Faţă de anul 2011,
numărul lucrărilor de
soluţionat a scăzut cu 21981
lucrări (41%), în timp ce
numărul cauzelor de
soluţionat a scăzut cu doar 42
de dosare (2,4%). Numărul
cauzelor soluţionate în acest
an s-a ridicat la 747 (44%).
În acelaşi timp, Direcţia
Naţională Anticorupţie a
înregistrat în anul 2012 un
număr de 36.376 lucrări şi
7.406 cauze de soluţionat.
Comparativ cu anul 2011,
numărul lucrărilor a crescut
cu 212 (0,59%), în timp ce
numărul dosarelor a crescut
cu 791 cauze (11,96%).
Numărul cauzelor soluţionate
în 2012 s-a ridicat la 2436
(32,89%).
La nivelul Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism, numărul lucrărilor
de soluţionat s-a ridicat la
91.515, iar cel al dosarelor la
16.984 cauze. Comparativ cu
anul 2011, numărul de lucrări
a crescut cu 4.848 (5,59%); în
acelaşi timp, numărul de
cauze a crescut cu 1.106
(6,97%). Numărul cauzelor
soluţionate în acest an s-a
ridicat la 6.255 (36,83%).

LA CURȚILE DE APEL, 
PARCHETUL DIN BUCUREȘTI – 
CEL MAI AGLOMERAT

Cele 15 parchete de pe lângă
Curţile de Apel, au înregistrat
spre soluţionare în perioada de
referinţă un număr de 190.285
lucrări, dintre acestea 16.204
constituind dosare penale,
repartizate unui număr de 230
de procurori.
Archetele cu cel mai mare

volum de dosare înregistrat în
anul 2012 au fost Parchetul de
pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti cu 3.388 dosare, cu
44 de dosare mai mult decât în
anul 2011 (ocupând prima
poziţie şi în anii anteriori),
urmat de Parchetul de pe lân -
gă Curtea de Apel Cons tanţa
cu 1.784 dosare şi Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel
Craiova cu 1.374 dosare.
La polul opus s-au aflat
Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Cluj cu un număr de
numai 488 dosare şi Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel
Târgu Mureş cu 497 cauze (în
scădere comparativ cu anul
2011).
Din totalul celor 190.285
lucrări de soluţionat
înregistrate la aceste unităţi de
parchet în anul 2012, au fost
soluţionate 177.945,
reprezentând 94%; în acelaşi
timp, au fost înregistrate
16204 cauze penale de solu -
ţionat, fiind terminate un
număr de 9.925 dosare (61%)
.
LA TRIBUNALE, PARCHETUL DIN
IAȘI PE LOCUL DOI

La nivelul celor 43 de
parchete de pe lângă tribunale
a fost înregistrat un volum de

activitate de 444.206 lucrări,
din care 87.398 dosare penale,
repartizate unui număr de 503
procurori.
Cu un volum ridicat de
activitate se remarcă şi în
acest an Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, care a
înregistrat în perioada de
referinţă un volum de lucrări
de 54.187, dintre care 14.365
dosare penale, în scădere la
capitolul lucrări faţă de anul
anterior cu 7245 de unităţi, dar
în creştere în ceea ce priveşte
numărul de dosare, cu 1.113
cauze. În ordine
descrescătoare a volumului de
activitate, prin prisma
numărului cauzelor penale,
Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti a fost
urmat de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Iaşi cu 5.459
dosare şi Parchetul de pe
lângă Tribunalul Constanţa cu
4.752 dosare (ambele unităţi
menţinând aceeaşi poziţie ca
şi în anul 2011). Din totalul de
444.206 lucrări de soluţionat
(dintre care 87.398 dosare
penale) înregistrate la aceste
unităţi de parchet, au fost
soluţionate un număr de
380.889 lucrări (din care
34.928 dosare penale).
Procentul de soluţionare a

lucrărilor a fost de 86%, iar
cel al dosarelor de 40%. 

SECTORUL 1 ȘI 2 – 
CELE MAI AGLOMERATE PARCHETE
DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORII

În 2012, la nivelul întregii ţări
au funcţionat un număr de 176
parchete pe lângă judecătorii,
care au înregistrat un volum
de activitate de 2.558.078
lucrări de soluţionat, din care
1.624.523 dosare, repartizate
unui număr de 1174 de
procurori. 
Volumul de activitate al
acestor unităţi a crescut în
anul 2012 faţă de anul
precedent cu 69.479 lucrări (
aproximativ 3%) şi cu 94.207
dosare penale (creştere de 6%).
Astfel, din cele 13 parchete
care au avut un volum de
activitate mai mare de 30.000
de dosare penale, 10 unităţi de
parchet au înregistrat un
volum de dosare chiar mai
mare de 40.000 de cauze, iar 6
dintre aceste unităţi un volum
de activitate mai mare de
50.000 de dosare (Parchetul
de pe lângă Judecătoria
Sectorului 1 Bucureşti,
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti şi Parchetul de pe
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lângă Judecătoria Constanţa
cu un volum de activitate mai
mare de 60.000 dosare). Restul
de 3 parchete cu un volum de
peste 50.000 de cauze îl
constituie Parchetul de pe
lângă Judecătoria Sectorului 4
Bucureşti, Parchetul de pe
lângă Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti şi Parchetul de pe
lângă Judecătoria Timişoara. 
Dintre cele 2.558.078 lucrări
de soluţionat, în cursul anului
2012, au fost soluţionate un
număr de 1.449.114. Din
totalul lucrărilor, numărul de
dosare de soluţionat a fost de
1.624.523, soluţionate dintre
acestea fiind 535.950 cauze.
Procentual, operativitatea
înregistrată a fost de 57 %
raportat la numărul de lucrări,
respectiv 33% raportat la
numărul de dosare.

PONDEREA ACHITĂRILOR LA
NIVELUL TUTUROR PARCHETELOR

Numărul inculpaţilor trimişi în
judecată în anul 2012 a fost de
59.739 persoane (60.980 în
anul 2011) scăzând aşadar
nesemnificativ (2%). Dintre
aceştia, numărul inculpaţilor
arestaţi preventiv a fost de
9.988 (faţă de 8941 în anul
2011). 
Numărul inculpaţilor achitaţi
definitiv a scăzut cu 11,8% în
anul 2012 (975 inculpaţi faţă
de 1.105 în anul 2011), din
care ponderea celor achitaţi în
baza art.18/1 C.pen. este de
32,5% din total (faţă de 39%
în 2011). 
Ponderea achitărilor,  la
nivelul D.N.A, în baza
temeiurilor care examinează
fondul cauzei a fost de
10,19% din totalul
persoanelor judecate definitiv
(88 din 863), respectiv de

10,62% din totalul
inculpaţilor trimişi în judecată
(88 din 828). La acestea se
adaugă 32 achitări dispuse în
baza dezincri minării faptei şi
aplicării art. 18¹ C.pen.,
reprezentând o pondere de
3,70% din totalul persoanelor
judecate definitiv (32 din
863), respectiv 3,86% din
totalul inculpaţilor trimişi în
judecată (32 din 828). 
Concret, prin 35 hotărâri
definitive s-a dispus achitarea
a 88 inculpaţi (14 hotărâri cu
37 inculpaţi în anul 2011), la
care se adaugă 14 inculpaţi
achitaţi ca urmare a
dezincriminării faptelor prin 2
hotărâri definitive (4 hotărâri
cu 12 inculpaţi în anul 2011).

CAUZELE ÎNCĂRCĂRII DIN PUNCT
DE VEDERE AL INSTANȚELOR
JUDECĂTOREȘTI

Cea mai mare parte a
instanţelor au identificat
materiile Contencios
administrativ şi fiscal, Litigii
de muncă şi Asigurări sociale
precum şi unele obiecte din
materia Civil care au produs o

creştere importantă de
activitate mai ales la nivelul
tribunalelor şi curţilor de apel
în anul 2012.
Astfel, în materia Contencios
administrativ şi fiscal au fost
nominalizate litigiile cele mai
numeroase acelea privind
restituirea taxei de poluare
precum şi pe cele privind
obligarea autorităţilor la
înmatriculare auto fără plata
taxei de poluare (obligaţie de a
face). De menţionat faptul că
acţiunile legislative incoerente
au contribuit la creşterea
numărului cauzelor de
soluţionat în materia
Contencios administrativ în
ultimii 5 ani la tribunale cu
peste 400% iar la curţile de
apel cu aproximativ 200%.
În materiile Litigii de muncă
şi Asigurări sociale curţile de
apel şi tribunalele consideră în
majoritatea lor că procesele
privind pensiile speciale,
contestarea deciziilor de
recalculare a pensiilor şi
acordarea unor grupe de
muncă, au înregistrat creşteri
în anul 2012 şi au constituit în
egală măsură un procent

semnificativ în volumul
cauzelor de soluţionat. După
cum se observă, incoerenţele
legislative sunt cele care, ca şi
în contencios administrativ, au
contribuit la supraîncărcarea
instanţelor pe acest segment în
anul care a trecut.
În ceea ce priveşte litigiile
civile, mai ales la nivelul
judecătoriilor, au fost
identificate ca şi obiecte de
supraîncărcare plângerile la
contravenţie (pentru amenzile
privind neplata rovignetei şi în
general privind OUG 195/
2002), contestaţiile la execu -
tare, încuviinţarea executării
silite şi somaţiile de plată. 
Unele instanţe au indicat
creşteri ale volumului de
activitate şi în materia
insolvenţei, mai ales pentru
obiectul „Deschiderea
procedurii insolvenţei” dar şi
în Penal la nivelul curţilor de
apel, acest fapt cauzat de
aplicarea Legii 202/2010.
Exemplele instanţelor au fost
mult mai puţin consistente în
ceea ce priveşte domeniile în
care s-au observat diminuări
accentuate ale volumului de
activitate. Cele mai multe
dintre acestea au arătat că în
anul 2012 nu se poate vorbi
despre o scădere de activitate,
ci din contră, de creşteri
accentuate.
Cu toate acestea, punctual, a
fost identificată la nivelul
judecătoriilor o scădere pentru
litigiile de fond funciar (care
la nivel global nu reprezintă
decât un procent de 1% din
întreg volumul de activitate),
la tribunale pentru litigiile
penale (de asemenea ca un
efect al Legii 202/2010) şi
litigiile privind achiziţiile
publice.

Adrian NUŢĂ
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Unităţile adminis tra tiv-
teritoriale (UAT) nu
pot intra în faliment,

aşa cum reglementează
OUG 46/2013 privind criza
financiară şi insolvenţa
unităţilor administrativ-
teritoriale, aşa cum este şi
firesc. Este  imposibil de
conceput o procedură de
faliment în condiţiile în
care, în cazul celorlalte
persoane juridice de drept
privat, falimentul presupune
radierea şi deci dispariţia
falitului. Radierea este
incompatibilă cu forma de
organizare şi funcţiile UAT,
deoarece acestea nu
îndeplinesc doar funcţii de
gestionare de bugete şi
patrimonii, ci au şi atribuţii
de protecţie a drepturilor
cetăţeneşti, de asigurare a
unor servicii publice
esenţiale către populaţie, de
administrare a unor bunuri
publice etc. Dacă o unitate
administrativ-teritorială ar
înceta furnizarea acestor
servicii, viaţa comunităţilor
ar fi grav perturbată. În
acest context, OUG 46/2013
reglementează doar situaţia
planului de redresare în
cazul insolvenţei UAT, care
trebuie realizat şi în
conformitate cu prevederile
art. 75 din Legea 273/2006
privind finanţele publice
locale. 
Conform OUG 46/2013,
ordonatorul principal de
credite împreună cu
administratorul judiciar, au
obligaţia de a întocmi, în
maximum 30 de zile
lucrătoare de la declararea
stării de insolvenţă, un plan
de redresare care:

Trebuie să indice
modalităţile şi termenele de

achitare a datoriilor fiecărui
creditor; 

Să indice măsurile de
restabilire a viabilităţii
financiare a unităţii
administrativ-teritoriale;

Să indice măsurile de
continuare a prestării
serviciilor esenţiale ale
unităţii administrativ-
teritoriale, pe toată perioada
insolvenţei acesteia;

Executarea planului nu
poate depăşi trei ani, iar
acesta poate să prevadă:

Reeşalonara datoriilor
şi, în anumite condiţii,
chiar reducerea acestora;

Faptul ca datoriile vor
putea fi plătite, în tot sau
în parte, din valorificarea
bunurilor proprietate
privată a unităţii
administrativ teritoriale.

Procedura planului de
redresare a insolvenţei UAT
este mai complicată decât în
cazul companiilor, deoarece
aceasta trebuie să parcurgă
mai mulţi paşi şi să treacă
prin foarte multe avize şi
aprobări:

Trebuie să fie întocmit
de administratorul judiciar
împreună cu ordonatorul
principal de credite, 

Trebuie avizat de
Direcţia Generală a
Finanţelor Pu blice
judeţene sau, după caz, a
Municipiului Bucureşti;

Trebuie avizat de
Camera de Conturi
teritorială, 

Trebuie supus aprobării
autorităţii deliberative,

Ulterior este supus
aprobării adunării
creditorilor, care îl poate
aproba cu o majoritate de
2/3 din creditori;

În urma aprobării de
către creditori este supus

confirm\ rii de către
judecătorul sindic.

În măsura în care un plan de
redresare este admis de
către judecător, efectele
acestuia (dar nu numai ale
planului ci, în general, ale
insolvenţei) sunt:

Suspendarea acţiunilor
judiciare şi extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor

PLANUL DE REDRESARE 
A INSOLVENŢEI UNITĂŢILOR 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
De VASILE GODÎNCĂ-HERLEA, Managing Partner, Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL
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împotriva unităţii
administrativ-teritoriale;

Suspendarea curgerii do -
bân zilor, majorărilor şi pe -
na lităţilor faţă de crean ţele
ne garantate anterioare şi
ulte rioare deschiderii
procedurii;

Furnizorii de utilităţi –
gaze, apă, electricitate,
telecomunica]ii – nu pot să
schimbe sau să refuze tem -
porar un astfel de serviciu;

Administratorul judiciar
şi ordonatorul de credite
trebuie să ia toate măsurile
pentru furnizarea serviciilor
publice esenţiale pe toată
perioada insolvenţei;

De la data admiterii
planului, activitatea şi
structura de specialitate a
primarului, consiliului
judeţean, instituţiilor sau
ser viciilor de interes local/
judeţean sunt reorganizate
în mod corespunzător, iar
creanţele şi drepturile
creditorilor şi ale celorlalte
părţi interesate sunt
modificate în consecinţă.

Reglementarea are însă o
serie de lacune ce s-ar putea
resimţi puternic în
implementarea ei. Pornind
de la faptul că nu ţine cont
de modificările din noul
Cod Civil sau noul Cod de
Procedură Civilă şi se referă
la instituţii sau foloseşte
termeni abrogaţi sau
înlocuiţi, până la chestiuni
care ţin de consecvenţa şi
logica textului, chestiuni
care vor naşte în practică
mari probleme de
interpretare şi prin urmare
de unitate a aplicării legii:

Legea nu prevede vreo
sancţiune sau remediere
pentru lipsa unuia dintre

avizele şi acordurile
prealabile admiterii planului
şi nici pentru cazul
nerespectării planului de
redresare. Singura sancţiune
reglementată de lege este
preluarea drepturilor de
ordonator de credite şi
exercitarea acestora de către
administratorul judiciar. În
lipsa unuia sau a mai multor
avize, soluţia este refacerea
planului ori de câte ori este
nevoie, pentru a întruni
condiţiile aprobării (art.
100). Teoretic, această
refacere a planului ar putea
dura la infinit, ceea ce poate
face ca insolvenţa unităţii
administrativ-teritoriale să
nu poată fi dep\şită şi, în
final, ca această lege să nu
fie un remediu real la
problema arieratelor.

Legea permite să fie
modificate creanţele prin
prelungirea scadenţelor,
schimbarea ratei dobânzilor
sau chiar reducerea
acestora. Însă nu se prevăd
mecanisme şi limite de
realizare a acestor măsuri ca
în cazul insolvenţei
persoanelor de drept privat,
unde anumite modificări
subsumate preeminenţei
redresării companiei în
detrimentul falimentului 
pot fi impuse chiar împo -
triva votului creditorilor,
dacă asigură egalitate şi
echilibru între drepturile
acestora. În cazul redresării
UAT, legea impune
negocierea condiţiilor de
realizare a creanţelor cu
creditorii, iar în acest caz
avem dubii că aceştia vor fi
de acord să voteze un plan
care va prevedea reduceri de
creanţe sau scadenţe
îndelungate. Lipsa acestor

mecanisme poate duce la
blocarea posibilităţii de a
propune un plan viabil.

Există articole ce fac
trimitere la alte articole, din
legi speciale, dar care nu au
legătură cu textul care face
trimiterea. Este cazul art. 24
alin. 2 care, în contextul
incompatibilităţilor, face
trimitere la art. 24 din
Codul de Procedură Civilă.
Este adevărat că art. 24 din
vechiul Cod făcea referire
de incompatibilităţi, însă
textul în vigoare la care se
face trimitere se referă la
legea aplicabilă proceselor
în curs. La fel, art. 108
referitor la ordinea de plată
a creanţelor negarantate face
trimitere la art. 68-72 din
Legea 85/2006, doar că
articolele menţionate se
referă la cu totul alte
chestiuni (modul de
înscriere în tabel a anumitor
creanţe). Prin urmare, nu
avem un criteriu de
distribuire a sumelor decât
în cazul creanţelor garantate
– şi acela discutabil. 

Momentul închiderii
procedurii este şi el foarte
neclar, deoarece la el fac
referire două articole
contradictorii. Art. 97 alin. 1
menţionează că procedura
se închide dacă au fost
stinse toate creanţele

cuprinse în tabelul definitiv
de creanţe. În schimb, art.
109 menţionează că
procedura se închide în
momentul în care condiţiile
stării de insolvenţă a UAT
nu mai sunt îndeplinite
„chiar dacă nu au fost stinse
toate creanţele cuprinse în
planul de redresare”.
Potrivit acestui articol,
procedura insolvenţei se
converteşte în procedura
crizei financiare (bineînţeles
dacă sunt îndeplinite
condiţiile). Prin definiţie,
însă, insolvenţa presupune
imposibilitatea achitării
creanţelor lichide şi
exigibile (stabilite în bani şi
scadenţe) cu sumele de bani
disponibile. În momentul în
care un plan de redresare
este admis, toate creanţele
scadente devin nescadente,
pentru că, în teorie, prin
plan se aprobă o rescaden -
ţare a acestora, cel puţin pe
durata planului de redresare.
Prin urmare, dispare şi
starea de insolvenţă, aşa
cum este ea definită.
Potrivit art. 109, la data
confirmării planului s-ar
putea închide şi procedura,
pe când, potrivit art. 97,
procedura se închide când
creanţele cuprinse în planul
de reorganizare sunt stinse.
Care este, de fapt, regula
închiderii procedurii?

Luând în calcul aceste
câteva obiecţiuni menţionate
(din multe altele depistate),
preconizăm că în practică,
aplicarea va fi foarte
diversă. Sperăm însă într-o
interpretare constructivă a
legii, astfel încât scopul
pentru care ea a fost creată
să fie atins. 
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ARBITRAJ COMERCIAL 

Cobuz & Asociaţii s-a impus
ca un nume de referinţă în
arbitrajul comercial inter -
naţional. Care au fost cele
mai importante cauze câşti -
gate pentru statul român?
Aş vrea să fac o precizare
importantă: societatea noastră
a reprezentat în procesele
internaţionale de arbitraj, încă
din 1999, nu numai statul
român, ci şi multinaţionale şi
companii româneşti şi străine
care în contracte aveau
inserate clauze compromisorii.   
Pentru statul român, însă, am
obţinut sentinţe arbitrale
favorabile începând cu 2000,
prin care investitorii străini fie
au fost obligaţi la penalităţi
pentru neîndeplinirea obliga -
ţiilor investiţionale la termen,
fie la obligaţia de a face inves -
tiţia în societate sub sancţiu -
nea de daune cominatorii, fie
la respingerea pretenţiilor în
bloc a investitorilor străini
pentru “aşa-zise daune sufe -
rite” prin contractele încheiate.
Sumarizând, este vorba de
milioane de euro câştigate în
favoarea statului român. Este
adevărat că s-au încheiat şi
tranzacţii favorabile între părţi,
recunoscute printr-o sentinţă
prin acord şi scrutinată de
Tribunalul Arbitral (sub
Regulament ICC, CAB). 
De exemplu, ca urmare a
încălcării ordinii publice şi a
dispoziţiilor imperative ale
legii, am obţinut anularea într-
un proces internaţional a unei
sentinţe arbitrale finale, prin
care investitori italieni
solicitau statului român suma
de 15.800.000 dolari. A fost
un real succes pentru statul
român şi suntem mândri că
societatea noastră a făcut acest
lucru posibil din perspectivă
legală. Statistica schimbării

unei sentinţe arbitrale este
foarte mică peste tot în lume,
vorbesc şi din perspectiva
dreptului comparat, ex: Franţa,
Elveţia, România, Moldova,
Grecia, întrucât fiecare stat
doreşte să încurajeze arbitrajul
ca alternativă la justiţia statală
şi nu să-l demonetizeze prin
emiterea unor sentinţe arbi tra -
le care ulterior pot fi atacate. 
De aceea, spun că a fost o
reală provocare de-a lungul
timpului să reuşim legal să
anulăm câteva sentinţe
arbitrale total defavorabile sta -
tului român în baza preve de ri -

lor din Codul de Procedu ră
Civilă roman (art. 364 şi
următoarele). Mai mult, am
anulat şi sentinţe arbitrale în
care companii private
româneşti au fost prejudiciate.
În cadrul acestor dosare,
mandatul nostru a început
odată cu această fază proce -
durală, fără să fim implicaţi în
procedura iniţială de arbitraj.
Din motive de confidenţiali ta te
nu am dat nume concrete ale
dosarelor de arbitraj, însă pot
preciza naţionalitatea inves -
titorilor împotriva cărora ne-
am îndreptat, dar şi pentru

care am asigurat reprezen -
tarea, aceştia fiind din Grecia,
Austria, Italia, Elveţia, Anglia,
Japonia, Luxemburg, Antilele
Olandeze, America, Olanda,
Franţa, Polonia, Ungaria.   

Aveţi o rată de succes de
peste 80%. Care sunt
“ingredientele” care stau la
baza acestui procentaj
ridicat?
Ingredientele se rezumă uneori
la lucruri simple, dar princi -
piale şi consecvente: muncă
foarte multă, tenacitate, per se -
verenţă, atenţie distributivă şi
multă cercetare, pregătire pro -
fesională continuă, o
infrastructură internaţională,
menţinerea legăturilor profe -
sionale, raportarea permanentă
la noutăţile din domeniul
arbitrajului, medierii, dreptului
afacerilor, schimbărilor legale
internaţionale. Este adevărat
că şi ordinea joacă un rol
covârşitor, o memorie foarte
bună, stabilirea unei strategii
iniţiale, consecvenţa în
definiţiile terminologice
folosite atât în exprimarea în
documentele de procedură
trimise, cât şi în pledoariile
orale ale avocatului. Viteza de
reacţie este iarăşi un ingre -
dient de bază, replicile la
obiect şi fără discreditări inu ti le
ale părţilor implicate în litigii. 
Societatea noastră are o
politică fermă în informarea
iniţială a clientului, fie că

STATISTICA SCHIMBĂRII UNEI 
SENTINŢE ARBITRALE ESTE 
FOARTE MICĂ PESTE TOT ÎN LUME 
Interviu cu ALINA COBUZ, Managing Partner, Cobuz & Asociaţii
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iniţiem noi dosarul de arbitraj,
fie că îl preluăm de la alte
case de avocatură, sau îl
continuăm cu alte case de
avocatură, noi redactam “o
opinie legală pilot” despre
modul în care vedem evoluţia
cazului, costurile pe care le
implică procedura de arbitraj,
premisele factuale şi juridice
de la care pornim. Această
transparenţă client-avocat,
pornită încă de la început pe
premise reale, înlătură
expectaţiile idealiste sau
nerealiste asupra situaţiei
dosarului. În plus, clientul este
mult mai bine pregătit astfel
încât se implică constructiv şi
creativ alături de avocat.  

Sunteţi specializată în
proceduri de arbitraj care
se derulează sub
Regulament ICC, CAB, ICSID
sau UNCITRAL. Care este
deosebirea între acestea?
Dar Regulamentul FIDIC? 
Specializarea în arbitraje deru -
late sub diferite Regulamente
vine în timp, prin provocările
de a putea lucra şi conduce
asemenea dosare de arbitraj.
Principiile sunt aceleaşi însă
este necesar nu numai să
cunoşti Regu la mentul, trebuie
să ştii şi prac ti ca în materie în
vederea inter pretării acestor
Regulamente. 
ICC Rules of Arbitration este
Regulamentul de arbitraj al
Camerei de Comerţ Interna -
ţionale de la Paris. Regulile de
arbitraj ICC stabilesc funcţia
Curţii Internaţionale de Arbi -
traj, scopul acesteia şi puterea
de a lua decizii urgente, defi -
niţii ale Tribunalului Arbitral,
pârâtului şi reclamantului şi
paşii procedurali ce trebuie
urmaţi după iniţierea
arbitrajului. Sunt avute în

vedere şi costurile arbitrale,
sentinţa arbitrală şi alte
prevederi de ordin general. 
Regulile de arbitraj
UNCITRAL sunt adoptate de
Comisia Naţiunilor Unite de
Drept Comercial Internaţional,
având în vedere includerea lor
în contractele comerciale
internaţionale. Aceste reguli
sunt aplicabile acolo unde
părţile la un contract au agreat
în scris deferirea disputelor
apărute arbitrajului şi prevăd o
clauză standard de arbitraj
care poate fi folosită în
contractele comerciale
internaţionale, fiind împărţite
în patru mari secţiuni : prima
are în vedere regulile
introductive, cea de-a doua
compoziţia Tribunalului
Arbitral, următoarea tratează
problema procedurilor
arbitrale, în vreme ce ultima
abordează problemele legate
de sentinţa arbitrală.
Regulamentul CAB al Curţii
de Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie
a României este riguros și are
în vedere: organizarea şi ad mi -
nistrarea litigiilor comerciale
şi civile, interne și interna -
ţionale prin arbitraj institu ţio -
nalizat şi prin arbitraj ad-hoc;
face referire la moda lităţile
alternative de soluţio nare a
litigiilor. Şi acest regu lament a
comportat modificari în timp. 
FIDIC, abrevierea titulaturii
Fédération Internationale des
Ingénieurs Conseils (Federaţia
Internaţională a Inginerilor Con -

 sultanţi), are sediul la Geneva
şi reuneşte organizaţiile
profesionale naţionale de
ingineri-consultanţi. Înfiinţată
în 1913 de Franţa, Belgia şi
Elveţia, FIDIC cuprinde astăzi
peste 70 de asociaţii membre,
din toate regiunile lumii.
Prima formă standard de con -
tract pentru execuţia de lucrări
a fost intitulată „Condiţii de
contract (internaţional) de lu -
crări civile inginereşti”, deve -
nind cunoscută în scurt timp
drept “Cartea Roşie”. În Ro mâ -
nia, se lucrează cu pre di lec ţie
cu contracte derulate sub Regu -
lament FIDIC Galben şi Roşu. 

Cât de importante sunt
parteneriatele cu
societăţile străine de
avocatură?
Parteneriatele dintre societăţile
de avocatură se creează în
timp şi se bazează pe multă
încredere şi respect reciproc.
Este clar că fiecare avocat
este, în primul rând, un foarte
bun cunoscător al dreptului
său intern, al mersului şi
evoluţiilor instituţiilor de stat
sau guvernamentale, al
practicii instanţelor. De aceea,
avem nevoie unii de alţii, atât
din perspectiva dreptului apli -
cabil contractelor, cât şi din
perspectiva procedurii apli ca -
bile, pe fiecare speţă în parte. 
Organizaţiile profesionale din
care facem parte au mare
importanţă pentru dezvoltarea
noastră în timp, eu personal
am făcut şi fac parte din IBA

(International Bar Asso -
ciation), AIJA, European
Court of Arbitration. Cu
această ocazie, am cunoscut
avocaţi de prestigiu inter -
naţional cu care colaborez de
altfel în cazuri internaţionale
de complexitate deosebită. 

Sunteţi şi arbitru la Bursa
de Valori Bucureşti. Există
diferenţe între calitatea de
arbitru şi cea de avocat ? 
Cu siguranţă calitatea de
arbitru implică un alt gen de
responsabilitate şi alt gen de
activitate prestată. Rolul unui
arbitru se poate compara cu
cel al unui judecător. Arbitrul
trebuie să fie imparţial,
obiectiv şi trebuie să rămână
independent în raport cu
părţile implicate în procedura
de arbitraj. Ca avocaţi, dăm
dovadă de subiectivism, de
implicare activă şi acidă
uneori şi, este clar, abordările
sunt foarte diferite. Cu toţii
rămânem însă oameni de drept
care doresc să-şi facă meseria
cu profesionalism şi respon -
sabilitate. În conformitate cu
Regulamentul Bursei de
Valori Bucureşti, acceptarea
însărcinării de arbitru trebuie
făcută în scris şi comunicată
părţilor în termen de 5 zile de
la data primirii propunerii de
numire. Tot în conformitate cu
acelaşi Regulament, arbitrii
sunt răspunzători de daune în
condiţiile legii dacă: după
acceptare renunţă în mod
nejustificat la însărcinarea lor;
fără motiv justificat nu
participă la judecarea litigiului
sau nu pronunţă hotărârea în
termenul stabilit de convenţia
arbitrală sau de lege; nu
respectă caracterul
confidenţial al arbitrajului. 

Anca CHILOM

CONTACT
Adresa: Bucureşti, 

str. Mărgăritarelor 14, 
sector 2 

Telefon: +4 021 210 42 64
Fax: +4 021 210 42 69

Email: office@cobuz.ro
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În ultima vreme, se
constată o evidentă
creştere a numărului de

arbitraje şi chiar arbitraje
internaţionale, tot mai mulţi
au înţeles că este o procedură
mult mai «elegantă» de
soluţionare a litigiilor şi mult
mai rapidă”, este de părere
Mădălina Nedelcu, avocat în
cadrul Departamentului de
Litigii şi Executări Silite,
Boştină şi Asociaţii.
„Domeniul arbitrajului se
prezintă, aşadar, ca o
disciplină în continuă
evoluţie, care se supune
curentelor politice,
intereselor comerciale şi
economice specifice. Din
punctul de vedere al
avocaţilor care activează în
acest domeniu, putem spune
că există puţini avocaţi cu
adevărat specializaţi în acest
domeniu, apreciindu-se
necesitatea for mării/
specializării unui număr mai
mare de avocaţi în acest
domeniu”, a adăugat ea.
Şi Sorin Susnea, partener în
cadrul Eversheds Lina &
Guia, spune că piaţa litigiilor
soluţionate în faţa Curţilor de
Arbitraj a crescut în ultimii
ani, chiar dacă mai puţin, din
cauza costurilor iniţiale, care,
de obicei, sunt mai mari. „Cu
toate acestea, există beneficii
necontestabile, precum
celeritatea procedurii, timpul
de aşteptare mult mai mic
decât la instanţa de judecată,
chestiuni faţă de care, per
total, cel mai probabil
costurile vor fi mai scăzute
decât în cazul procedurilor în
faţa instanţei de judecată, în
special atunci când onorariile
avocaţiale sunt stabilite orar”,
a completat Sorin Susnea. În
opinia sa, în România există

foarte mulţi avocaţi bine
pregătiţi în domeniu, deşi în
acest moment nu există o
categorie distinctă
specializată în arbitraj.
„Această specializare nu s-a
realizat încă din cauza
diferenţelor procedurale
minore, numărului
deocamdată scăzut al
disputelor soluţionate în
arbitraj, dar mai ales, din
cauza faptului că partea
nemulţumită de hotărârea
arbitrală, cel puţin în
România, o poate ataca tot în
faţa instanţelor de drept
comun”, a conchis el.
Potrivit lui Gheorghe Buta,

Deputy Managing Partner,
Muşat & Asociaţii, deşi în
alte ţări europene, metodele
de rezolvare a diferendelor
dintre părţi în afara
sistemului judiciar statal sunt
folosite pentru soluţionarea
unui număr semnificativ de
litigii comerciale, în
România, piaţa a avut o
evoluţie moderată, arbitrajul
nereprezentând foarte mare
interes pentru managerii
români, în ciuda soluţiilor
convenabile pe care le oferă.
Totuşi, spune el, în ultima
perioadă s-a putut constata
un trend progresiv în ceea ce
priveşte numărul litigiilor

supuse arbitrajului, cu
precădere datorită clauzelor
compromisorii incluse în
condiţiile generale ale
FIDIC, utilizate în con -
tractele specifice domeniului
construcţiilor, la nivelul
Muşat & Asociaţii volumul
de muncă din cadrul depar -
tamentului majorându-se,
doar în ultimul an, cu 40%. 
„În ceea ce priveşte valoarea
pieţei arbitrajului, în opinia
noastră aceasta se cifrează în
intervalul 20-25 de milioane
de euro, ceea ce indică
existenţa unui real potenţial
de dezvoltare. Cu siguranţă,
în zona specialiştilor putem
vorbi de adevăraţi
profesionişti recunoscuţi atât
la nivel naţional, cât şi
internaţional”, a completat
Gheorghe Buta.
„Domeniul arbitrajului este
încă la început în România,
dacă luăm în considerare
procentul pe care îl
reprezintă cauzele arbitrale
din totalul cauzelor litigioase.
Este însă un domeniu, care
credem că se va dezvolta
foarte mult în viitorul
apropiat şi care va deveni o
alternativă din ce în ce mai
uzitată pentru soluţionarea
anumitor litigiilor, în special
cele dintre marile companii,

PIAŢA ARBITRAJULUI, 
ÎN CREŞTERE ÎN ROMÂNIA

În perioada 2009-2012, numărul arbitrajelor interne soluţionate de Curtea de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României a fost de 965, iar cel al arbitrajelor
internaţionale de 126. Companiile private care apelează la arbitraj provin din producţie, comerţ şi
prestarea de servicii, în cote aproximativ egale.
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care caută o soluţie eficientă şi
rapidă”, a spus Alexandru Ene,
Associated Partner, Head of
Litigation & Insolvency
Department, Noerr.
În opinia Adrianei Dobre,
Managing Associate, Litigation
Practice Group, Pachiu &
Associates, în ultimii ani se
observă o tendinţă nu numai a
marilor corporaţii, dar şi a
autorităţilor publice, de a apela la
arbitrajul internaţional în vederea
soluţionării diferendelor apărute
pe parcursul derulării relaţiilor
comerciale. „Acest trend
ascendent al litigiilor arbitrale va
genera o creştere a tipului de
litigii constând în acţiunile în
anulare formulate împotriva
hotărârilor arbitrale internaţionale,
potrivit dispoziţiilor dreptului
naţional, recunoaşterea şi punerea
în executare a unor astfel de
hotărâri”, consideră ea, adăugând
că numărul avocaţilor cu
experienţă în litigiile arbitrale este
semnificativ mai mic, având în
vedere şi ponderea redusă a
litigiilor arbitrale faţă de cele
înregistrate pe rolul instanţelor
judecătoreşti, esenţială fiind în
acest caz gestionarea informaţiei
legislative în baza căreia se va
soluţiona diferendul respectiv,
însă această lipsă va genera în
mod natural specializarea unor
avocaţi în diferitele proceduri
arbitrale. „Marea majoritate a
avocaţilor de litigii nu au însă
cunoştinţe despre procedurile
arbitrale internaţionale, acestea
având o abordare distinctă faţă de
un litigiu clasic în faţa instanţelor
jurisdicţionale”, a încheiat
Adriana Dobre.
„În contextul în care arbitrajul
oferă o alternativă mai rapidă şi
mai flexibilă de soluţionare a
litigiilor faţă de calea obişnuită a
instanţelor, piaţa arbitrajului este
în extindere şi în România. Cum

avocaţii români sunt ambiţioşi şi
destul de atenţi la evoluţia pieţei,
în contextul acestei creşteri a
numărului de arbitraje au apărut
şi în România specialişti
remarcabili, foarte bine pregătiţi
pentru a face faţă provocărilor din
arbitrajul intern şi internaţional”,
spune şi Adina Jivan, Senior
Associate, Schoenherr &
Asociaţii.
La rândul său, Cornel Popa,
avocat asociat al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii şi co-coordonator al
departamentului de arbitraje
internaţionale, consideră că o
estimare a pieţei arbitrajului este
dificil de făcut. „Aş aprecia că, în
ceea ce priveşte România, ne
aflăm undeva între 20-30 de

milioane de euro. În ceea ce ne
priveşte, avem în curs 12
proceduri arbitrale, a căror
valoare totală este de circa 120 de
milioane de euro. Acestea sunt
gestionate de o echipă de şapte
avocaţi a căror activitate
preponderentă este reprezentată
de arbitraj. De asemenea,
experienţă semnificativă în
domeniu au în total 15 avocaţi,
care sunt implicaţi în diverse
dosare, în funcţie de necesităţi”, a
adăugat Cornel Popa.
Potrivit lui Florin Duţu, partener
Voicu & Filipescu şi
coordonatorul practicii de litigii şi
arbitraj a firmei, arbitrajul a fost
şi a rămas un domeniu rezervat
anumitor categorii de litigii,
pentru care părţile (de cele mai
multe ori prin intermediul
avocaţilor) au convenit asupra
unor clauze compromisorii. „În
general, avocaţii care activează în
departamentele de litigii se
specializează în timp şi în litigiile
în faţa tribunalelor arbitrale. În
condiţiile unui număr relativ
limitat de arbitraje, mai ales al
celor în faţa unor curţi de arbitraj
internaţional de renume, în mod
firesc doar o elită de avocaţi are
acces la astfel de cauze”,
consideră el.
„În mod specific, în cadrul
activităţii de arbitraj se remarcă
partea arbitrajelor internaţionale,
arie de practică în privinţa căreia
firma White & Case se bucură de
o reputaţie incontestabilă, fiind
credem neîndoios faptul că
firmele internaţionale/globale
integrate (cum este şi White &
Case) pot asigura o asistenţă
juridică optimă şi eficientă prin
activitatea integrată şi sinergică a
avocaţilor din diferite birouri şi
jurisdicţii”, este de părere Peggy
Şuică-Neagu, Partner, Head of
Disputes, White & Case.

Anca CHILOM

Aş aprecia că, în ceea
ce priveşte România,
piaţa arbitrajului se
află undeva între 20-
30 de milioane de
euro.
CORNEL POPA,
avocat asociat al
Ţuca Zbârcea &
Asociaţii şi co-
coordonator al
departamentului de
arbitraje
internaţionale

DE CE APELEAZĂ COMPANIILE LA ARBITRAJ?

Arbitrajul este prevăzut în Constituţie şi în lege ca organ jurisdicţional
alternativ la justiţia statală.
Motivele pentru care companiile apelează, la arbitraj sunt legate direct de
principiile care guvernează, această procedură: principiul confidenţialităţii şi
principiul celerităţii. Astfel, întreaga procedură este confidenţială, iar
termenul de soluţionare este unul scurt. Mai mult, sentinţa arbitrală poate fi
executată, la fel ca o hotărâre pronunţată de justiţia statală.
Un alt aspect care trebuie menţionat, fiind direct legat de cele de mai sus, este
cel referitor la spaţiul în care se desfăşoară procedurile, spaţiu care permite
atât păstrarea confidenţialităţii cât şi desfăşurarea procedurilor procesului
într-o atmosferă neautoritară, colegială şi într-un ambient deosebit de plăcut,
la extrema opusă în raport cu desfăşurarea unui proces în justiţia stataIă.
Sursa: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie a României
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ÎN ULTIMII ANI, 
A CRESCUT ÎNCREDEREA 
ÎN INSTITUŢIA ARBITRAJULUI

Care sunt avantajele pentru o
firmă / o instituţie care
apelează la Curtea de Arbitraj
Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie
a României? 
Orice persoană care apelează la
serviciile justiţiei alternative,
nestatale, la arbitraj, fie el arbitraj

ad-hoc sau arbitraj
instituţionalizat, are multiple
avantaje. Enumăr doar câteva de
referinţă, cum ar fi:
i) celeritatea actului de judecată
(maximum obligatoriu şase luni).
Este inutil să facem trimitere la
justiţia statală, unde se cunosc
dosare înregistrate pe rolul unei

instanţe în 1991 şi nefinalizate
nici până astăzi;
ii) confidenţialitatea litigiului. La
proces participă doar părţile, cu
avocaţii lor, iar la arhivă nu au
drept de a vedea dosarul decât
părţile, avocaţii acestor părţi,
experţii, membrii tribunalului
arbitral şi asistenţii arbitrali. Sub
nicio formă şi sub nicio excepţie
nimeni altcineva nu are acces la
dosar. Dosarul devine public în
momentul în care se exercită
calea de atac şi acesta ajunge în
arhiva instanţei statale;
iii) atmosfera în timpul
dezbaterilor reprezintă o
atractivitate pentru a opta pentru
această cale de rezolvare a
litigiului. Fermă dar colegială
între părţi, reprezentanţii acestora
şi membrii tribunalului şi lipsită
de răceala autoritară a instanţelor
statale: robă, depunerea
jurământului etc.

Ce ne puteţi spune despre
nivelul actual al taxelor şi
cheltuielilor arbitrale?
Taxele şi cheltuielile arbitrale
reprezintă suma necesară pentru a
acoperi cheltuielile cu
desfăşurarea procesului şi pentru
plata onorariilor arbitrilor. Taxele
arbitrale, spre deosebire de taxa
de timbru şi timbrul judiciar din
justiţia statală, care au un singur
scop, de a aduce bani la bugetul
statului, nu au niciun scop de
creare de profit, ci acoperă efectiv
cheltuielile necesare, rezultate din
crearea condiţiilor de confort, iar,
pe de altă parte, de plată a muncii
arbitrilor (salariile judecătorilor
statali). Pe de altă parte, aceste
sume sunt şi un instrument de
convingere a părţilor de a renunţa
la litigiu, ceea ce se întâmplă nu
chiar rar, şi de a stinge diferendul
creat prin înţelegere.
Dacă socotim o Curte de
Arbitraj, ca organizaţie

Interviu cu VANDA VLASOV, Prim-vicepreşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional 
de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Taxele şi cheltuielile
arbitrale reprezintă
suma necesară
pentru a acoperi
cheltuielile cu des -
făşurarea procesului
şi pentru plata
onorariilor arbitrilor.
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instituţională de arbitraj, şi o
privim în oglindă cu un Tribunal
statal, la un număr de x
judecători – în oglindă x arbitri,
salariile în definiţia justiţiei
statale fiind raportate la onorarii,
diferenţa este enormă. Nu este
cazul să facem aici şi acum
aceste calcule concrete.

Din datele pe care le aveţi,
care sunt ultimele tendinţe ale
practicii arbitrale române?
Practica arbitrală română,
asemenea practicii universale de
arbitraj, are la bază Convenţia de
la Geneva din 1961 şi Regulile
UNCITRAL. În plan naţional,
există şi reglementările din Codul
de Procedură Civilă în Cartea
„Despre arbitraj” şi, evident,
există, foarte important, Regulile
de procedură ale Curţii, publicate
în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Dacă prin tendinţe înţelegem spre
ce drum se îndreaptă arbitrajul,
urmează să spunem, spre o ţintă
bună. Anume, o încredere din ce
în ce mai mare în instituţia

arbitrajului. Astfel, referitor la
ultimii ani, media procentelor
dintre soluţiile casate în calea de
atac şi cele pronunţate este de
2,25%, deci insignifiantă. Or, la
judecată, oamenii trebuie să
apeleze, în primul rând, cu în cre -
derea că li se va face dreptate!

Care sunt criteriile care
trebuie îndeplinite pentru a
deveni Arbitru şi
Supraarbitru?
Este vorba despre criteriile
prevăzute de lege şi Reguli
Simple: să se bucure de o
reputaţie neştirbită, să aibă o
înaltă calificare şi experienţă
profesională, să aibă studii
superioare juridice şi o vechime
în specialitate juridică de cel
puţin cinci ani etc.
Diferenţa între Arbitru şi
Supraarbitru este o chestiune de
valoare profesională şi experienţă.
O persoană ce figurează pe Lista
de arbitri şi are o vechime
profesională ca jurist de cinci ani,
în toată genialitatea ei, nu poate
acoperi aria de competenţă a unui

fost judecător al Înaltei Curţi, cu
titluri ştiinţifice în C.V. Şi aşa,
conform Regulilor, se
construieşte Lista de Supraarbitri.

Ce strategie aveţi în vedere pe
termen mediu şi lung pentru
promovarea arbitrajului în
România?
Eficacitatea procedurii
arbitrajului face din acesta
modalitatea optimă de soluţionare
a litigiilor, preferată de din ce în
ce mai multe persoane, părţi sau
avocaţi. Aceştia găsesc informaţii
corecte, complete şi actualizate
pe website-ul Curţii
(arbitration.ccir.ro). 
Strategia noastră de promovare
constă în organizarea unei serii
de evenimente (conferinţe,
workshop-uri), care să
evidenţieze avantajele despre
care am vorbit mai sus. Avem
intenţia de a organiza, în toamna
acestui an, conferinţa cu tema
„Arbitrajul în contextul noului
Cod de Procedură Civilă”.
Conferinţa ar urma să fie
structurată în trei părţi, prima să
abordeze tema clauzei
compromisorii, a competenţei
arbitrajului şi arbitrabilităţii
litigiilor, a doua să se refere la
procedura arbitrală, la arbitrajul
ad-hoc şi la acţiunea în anulare
împotriva sentinţei arbitrale, iar
partea a treia să prezinte
probleme de drept controversate
în jurisprudenţa arbitrală.  

Cum apreciaţi interesul
absolvenţilor de Drept pentru
a urma o carieră în arbitraj?
Nu putem vorbi de o carieră în
arbitraj; putem însă vorbi despre
o activitate în domeniul
arbitrajului ca despre o
preocupare adiacentă profesiei de
jurist, indiferent de forma de
exercitare a acesteia.

Mircea FICA

SCURT ISTORIC

Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional
de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a
României a fost
înfiinţată în anul 1953 în
scopul soluţionării
litigiilor de comerţ
exterior.
Prin Legea nr. 335 din 3
decembrie 2007, Curtea
de Arbitraj a fost
reorganizată ca instituţie
permanentă de arbitraj -
fără personalitate
juridică - pe lângă
Camera de Comerţ şi
Industrie a României,
pentru administrarea
arbitrajului internaţional
şi intern.
Potrivit Regulamentului
privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de
Arbitraj Comercial
Internaţional de pe
lângă Camera de Comerţ
şi Industrie a României,
aceasta oferă
următoarele servicii:
arbitraj, consultanţă
procedurală, cooperare
internaţională, studii şi
cercetare în domeniul
arbitrajului, cooperare
internă în cadrul
sistemului arbitral
cameral român. 
Potrivit Regulilor de
procedură arbitrală
proprii, Curtea
soluţionează în drept sau
în echitate litigii
internaţionale, în baza
convenţiei arbitrale
încheiate de părţile în
contract. Curtea de
Arbitraj soluţionează, de
asemenea, litigii interne.
Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional
de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a
României are în structura
sa 129 de arbitri români
înscrişi pe o Listă a
arbitrilor şi dispune de o
Listă de arbitri străini
cuprinzând 50 de
persoane.
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De PROF. UNIV. DR. MONA MARIA PIVNICERU, Judecător la Curtea Constituţională a României

LUCRAREA PARTICULARIZEAZĂ 
LATURA JURISDICTIO
A ARBITRAJULUI

Mai vechi decât existenţa
judecătorului,
arbitrajul este supus

unei mutaţii benigne care tinde
a deveni o constantă
jurisdicţională având o funcţie
complet insolită, exercitată de
către o autoritate privată,
arbitrul, a cărui imagine devine
tangentă şi se aseamănă,
deosebindu-se din ce în ce mai
mult, de aceea a magistraturii
statale.
Putem spune că această formă
de judecată a depăşit în
contemporaneitate, ca metodă
de rezolvare a litigiilor, sfera
privată supusă izolării prin
tiparul ei clasic, chemată fiind a
îndeplini o funcţie de
reglementare cvasi-
instituţională, dobândind
progresiv generalitatea, coerenţa
şi previzibilitatea unor autentice
reguli de drept.
Astfel, o veritabilă jurisprudenţă
arbitrală este pe cale de a se
impune cu efect de contribuţie
în configurarea şi consolidarea
ordinii juridice, demantelând
mărturia unui spaţiu de
legalitate, privit ca o
dimensiune a dreptului intern, el
însuşi modelat de o
metamorfoză, consecinţă a
dezvoltării rapide a relaţiilor
economico-sociale, a emergenţei
spre spaţii şi dimensiuni largi
internaţionale în acest mileniu
fără frontiere.
Aceeaşi mutaţie se observă mai

pregnant în materia arbitrajului
comercial internaţional, care din
start, fiind extrateritorial şi
desprins de orice suveranitate
aplicată, contribuie la integrarea
diferitelor interese pozitive şi
omniprezente, spre a transcede
separaţiile dintre culturile
juridice, resuscitând un
sentiment de comunitate de
drept, gaj real de predictibilitate
şi încredere în lege.
Lucrarea particularizează latura
jurisdictio a arbitrajului prin
relevarea unei game extinse şi
complexe de problematici
juridice de natură civilă şi
comercială rezolvate pe calea

arbitrajului, fundamentând
astfel autoritatea sentinţelor
pronunţate şi unitatea de
referinţă a tuturor hotărârilor
jurisdicţionale vis-a-vis de
principiile de justiţie, dincolo de
caracterul intuitu personae al
alegerii voluntare a arbitrilor şi
de circumstanţele particulare ale
organizării soluţionării litigiilor
deduse arbitrajului, fie el ad-
hoc, fie instituţionalizat.
Bine structurată, cartea se
compune din două părţi: o
primă parte de jurisprudenţă
arbitrală, constituită la rândul ei
dintr-o secţiune de drept
procesual arbitral şi o secţiune
de drept substanţial, şi o a doua
parte de jurisprudenţă judiciară
în măsura cenzurii şi anulării
hotărârilor arbitrale de către
instanţa competentă, demers în
oglindă urmărit de autoare pe
parcursul a trei ani (2007, 2008,
2009).
Dimensiunea universală proprie
a activităţii arbitrilor, exprimată
în hotărârile arbitrale atent alese
ca tematică, a impactului
dreptului incident, a
reglementărilor internaţionale
aplicabile, ca şi cuprinsul variat
şi extins de actualitate selectată,
precum dezlegarea în drept dată
situaţiei de fapt deduse
judecăţii, conferă cărţii
caracterul unui bun instrument
de lucru, operativ şi eficient
pentru întreg arealul juridic şi
mai ales pentru virtualii
litiganţi, relevând marca
autorităţii conferită de
responsabilitatea şi
profesionalismul arbitrilor care
au pronunţat soluţiile şi nu mai
puţin amprenta unui
profesionalism nuanţat al
autoarei care le-a cernut, le-a
aşezat în pagină, le-a adnotat şi
a transformat munca ei într-o
lucrare reuşită.

Lucrarea
particularizează
latura jurisdictio a
arbitrajului prin
relevarea unei game
extinse şi complexe
de problematici
juridice de natură
civilă şi comercială
rezolvate pe calea
arbitrajului.
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Aveţi o experienţă
redutabilă în arbitraj
comercial internaţional.
Cum au evoluat normele de
constituire a tribunalelor
arbitrale şi de desfăşurare
a procesului arbitral
existente în regulamentele
adoptate de instituţiile
respective?
Ca orice operă legislativă, şi
regulile privind arbitrajul
comercial internaţional au
fost (şi sunt, în continuare)
perfectibile, ele trebuind
adaptate constant nevoilor
celor care doresc să recurgă
la asemenea reguli pentru
soluţionarea unor dispute.
Toate aceste modificări
(indiferent despre ce reguli
arbitrale vorbim, Regulile
ICC, Uncitral etc.) au avut
drept scop o organizare mai
eficientă a procedurilor,
având în vedere creşterea
semnificativă a numărului de
cazuri şi complexitatea
acestora, aspectele de ordin
procedural, cum ar fi cel al
constituirii tribunalului
arbitral, al numirii arbitrilor,
dar nu numai acestea făcând,
la rândul lor, aşa cum era şi
firesc, obiectul diverselor
modificări. Aşadar, este vorba
despre un proces normal,
firesc şi continuu.

Ce ne puteţi spune despre
litigiile internaţionale

derivate din investiţiile
străine efectuate în
România?
Majoritatea acestor litigii au
fost de o semnificativă
magnitudine (atât în ceea ce
priveşte volumul de lucru
implicat, cât şi ca întindere în
timp, unele dintre ele
necesitând ani buni până la
soluţionare), lucru, de altfel,
cât se poate de normal, având
în vedere că, în general,
litigiile soluţionate prin
arbitraj internaţional au fost
generate de neînţelegeri
relative la contractele de
privatizare încheiate, pe de o
parte, între investitorii străini
atraşi de politica de
privatizare desfăşurată de
autorităţi, la anumite

momente, şi statul român, pe
de altă parte. Putem spune că
arbitrajul ICSID
(International Center for
Settlement of Investment
Disputes) a devenit, cel puţin
în ultimii ani, metoda
predominantă de soluţionare
a diferendelor de investiţii
dintre investitori şi statele
gazdă (printre care şi
România), ceea ce desigur nu
înseamnă însă că celelalte
metode de arbitraj nu mai
sunt accesate..

Care au fost principalele
provocări în arbitrajul
ICSID solicitat de
Rompetrol?
Cauza Rompetrol vs. România
a fost o cauză de o complexi -
ta te deosebită, unică între
cazurile ICSID cu care
România s-a confruntat până
în prezent. 
Problematica dosarului a
presupus o analiză a unor
probleme dificile, atât de
drept comercial român, cât şi
de drept comercial interna ţio -
nal, cu ramificaţii către multe
alte ramuri ale dreptului, cum
ar fi dreptul penal, dreptul
procesual penal, dreptul
administrativ, în special
instituţional, precum şi
dreptul internaţional public.
Situaţia de fapt detaliată
invocată de reclamanţi s-a
adăugat acestei problematici

de drept, solicitând un efort
intens de pregătire a apărării
Statului Român. A fost, 
într-adevăr, o perioadă de
efort susţinut, depus de
fiecare membru al echipei
internaţionale de avocaţi ce a
reprezentat România, efort
răsplătit în cele din urmă de
soluţia pronunţată de instanţa
arbitrală, prin intermediul
căreia daunele pretinse de
Rompetrol Group au fost
respinse.

Ce-i sfătuiţi pe tinerii
avocaţi care doresc să-şi
construiască o carieră în
arbitraj comercial
internaţional?
Având în vedere gradul din
ce în ce mai ridicat de
complexitate a cauzelor,
arbitrajul comercial interna -
ţional aduce numeroase
provocări, şi nu numai pentru
mai tinerii noştri colegi. 
Tinerii avocaţi care-şi doresc
o carieră în acest domeniu
(domeniu ce, într-adevăr, are
o savoare aparte) pot
participa la numeroase
sesiuni internaţionale - cum
ar fi Sesiunea anuală a
Willem C. Vis Moot (Vis
Moot) de la Viena, competiţie
în domeniul arbitrajului
comercial internaţional, în
vederea dobândirii de
experienţă prin participarea la
procesele simulate organizate.
Desigur, luând în considerare
problematica uzual întâlnită
în cadrul disputelor arbitrale,
se desprinde cu lejeritate
concluzia că arbitrajul
internaţional este un domeniu
pe cât de frumos, pe atât de
dificil, fiind astfel necesar un
continuu proces de acumulare
şi perfecţionare. 

Mircea FICA

ARBITRAJUL INTERNAŢIONAL 
ESTE UN DOMENIU PE CÂT DE FRUMOS, 
PE ATÂT DE DIFICIL
Interviu cu VICTOR TĂNĂSESCU, Senior Partner, Tănăsescu & Gavrilă
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Din datele pe care le aveţi,
cum aţi caracteriza modul
în care a evoluat, în 2012,
domeniul arbitrajului în
România şi care sunt
previziunile pentru acest
an? 
Cadrul legal din România
referitor la arbitraj este
destul de recent, astfel încât
şi Curtea de Arbitraj de pe
lângă Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană
este una de curând înfiinţată.
Anul acesta s-a arbitrat un
singur caz, primul pentru
Curtea noastră de Arbitraj. În
plus, s-au anunţat pentru
anul în curs alte două cazuri.
Ele provin din domeniul
serviciilor şi al construcţiilor.
Ne aşteptăm desigur la noi
solicitări. Feedback-ul nostru
din rândul societăţilor din
România arată un interes
crescând pentru arbitraj.
În general, dezvoltarea unei
Curţi de Arbitraj necesită
timp: mai întâi trebuie
întocmite contracte care să
conţină clauza
compromisorie, apoi trebuie
să se ajungă la un conflict.
Abia atunci intervine rolul
Curţii de Arbitraj. Acest
lucru nu se întâmplă de azi
pe mâine. În principiu, nu ar
trebui să se ajungă la
conflict, cazul ideal este
atunci când părţile
contractante respectă
clauzele contractuale.
Trebuie, de asemenea, să
depunem eforturi pentru
informarea şi explicarea
rolului Curţii de Arbitraj în
mediul economic. În
perioada imediat următoare
vom sensibiliza şi informa
corespunzător societăţile şi
cabinetele de avocatură din
România, deoarece numai în

situaţia în care firmele
cunosc avantajele arbitrajului
vor apela la Curtea noastră
de Arbitraj.

Care sunt avantajele pe
care arbitrajul le oferă
justiţiabililor? 
Avantajele arbitrajului sunt
evidente. Curtea de Arbitraj
a Camerei de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană

oferă tuturor societăţilor –
naţionale şi internaţionale –
o alternativă la procesele
greoaie şi de lungă durată
din tribunalele româneşti.
Limba în care se va
desfăşura procedeul de
arbitraj, locul desfăşurării şi
arbitrii – toate aceastea sunt
la latitudinea părţilor
implicate în litigiu. În plus,
prin Regulamentul Curţii de

Arbitraj este asigurată
imparţialitatea şi
independenţa arbitrilor. 
După un proces transparent
şi relativ scurt – sentinţa
arbitrală se pronunţă după
numai o instanţă - părţilor li
se comunică o sentinţă cu
aceeaşi valoare ca cea a unui
tribunal de stat. În plus,
sentinţa arbitrală este
recunoscută şi executorie pe

ARBITRAJUL NU ESTE 
ÎNCĂ O TEMĂ PREA BINE 
CUNOSCUTĂ ÎN ROMÂNIA
Interviu cu SEBASTIAN METZ, director general, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană
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plan internaţional (conform
Convenţiei de la New York de
recunoaştere şi executare a
sentinţelor arbitrale din
străinătate).

Există diferenţe între
procedurile de arbitraj din
România şi cele din Germania?
Dacă da, care ar fi acestea? 
Principiile arbitrajului sunt
aceleaşi pe plan internaţional.
Diferenţe în cadrul procesului pot
apărea ca urmare a prevederilor
ce pot varia în Regulamentele
diferitelor Curţi de Arbitraj.

Când a fost înfiinţată Curtea de
Arbitraj de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-
Germană şi care au fost
motivele care au stat la baza
luării acestei decizii? 
Curtea de Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană a fost
înfiinţată acum aproximativ doi
ani. Intenţia noastră este să
oferim societăţilor din România o
alternativă la procesele din
instanţele de stat, cu avantajele
descrise mai sus. Astfel,
contribuim şi la degrevarea
instanţelor judecătoreşti din
România, tribunalele româneşti
fiind în mare parte suprasolicitate
şi suferind de lipsă de personal.

Cum a evoluat activitatea
Curţii de la înfiinţare şi până
acum? 
Activitatea noastră în acest
domeniu a evoluat pozitiv, însă
mai sunt multe de făcut. Ne
referim aici în special la
informarea societăţilor cu privire
la avantajele arbitrajului.
Arbitrajul nu este încă o temă
prea bine cunoscută în România.
Suntem însă convinşi că
societăţile vor apela din ce în ce
mai mult la această formă de

rezolvare a litigiilor, noi urmând
să abordăm direct societăţile
pentru a le informa aspura
posibilităţii arbitrajului. 

Cine poate apela la serviciile
Curţii de Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană şi care este
procedura în acest caz?
Orice firmă poate apela la
serviciile de arbitraj ale Camerei
de Comerţ şi Industrie Româno-
Germană. Cel mai important
lucru este includerea clauzei
compromisorii în contracte. Prin
această clauză se prevede ca, în
cazul apariţiei unui litigiu
contractual, acesta să fie
soluţionat de Curtea de Arbitraj
de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană. Un
exemplu pentru clauza
compromisorie se regăseşte pe
pagina de internet
www.ahkrumaenien.ro. 
Până în acest moment,
documentaţia pusă la dispoziţie
este în limbile română şi
germană. Pregătim şi versiunea
în engleză.
În momentul în care se ajunge la
litigiu, ca urmare a faptului că
una din p\rţile contractuale nu a
respectat prevederile
contractului, se notifică acest fapt
Curţii de Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană. Secretariatul
Curţii preia cazul, poartă
corespondenţa dintre părţi şi
stabileşte detaliile organizatorice
(printre altele alegerea arbitrilor).
Apoi are loc procedura de
arbitraj, care se încheie odată cu
pronunţarea sentinţei arbitrale
sau a unei rezolvări pe cale
amiabilă, după caz. Astfel, părţile
dispun de o decizie executorie,
procedura fiind încheiată în acest
moment.

Anca CHILOM

DIN REGULAMENTUL CURŢII DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ CAMERA DE
COMERŢ ŞI INDUSTRIE ROMÂNO-GERMANĂ

CEREREA DE ARBITRARE
1. Cererea de arbitrare va cuprinde:
a) numele și domiciliul părţilor sau pentru persoane juridice
denumirea şi sediul acestora,
b) cererile,
c) motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină fiecare capăt de
cerere,
d) menţionarea convenţiei arbitrale,
e) numele arbitrului propus, dacă părţile nu au convenit la
soluţionarea litigiului printr-un arbitru unic.
2. Cererea de arbitrare va mai cuprinde şi:
(1) specificaţii privind valoarea materială a obiectului litigiului,
(2) propuneri pentru numirea arbitrului unic, în cazul în care
convenţia arbitrală a părţilor prevede un arbitru unic,
(3) specificarea locului unde se va desfăşura procedura arbitrală,
limba folosită în procedura arbitrală și dreptul aplicabil.
3. În cazul în care cererea de arbitrare nu cuprinde toate menţiunile şi
cerinţele prevăzute în alin. 1, Secretarul Curţii permanente de
Arbitraj va înştiinţa pe reclamant să le completeze în mod
corespunzător, specificând un termen limită. Termenul poate fi
prelungit o singură dată, dintr-un motiv rezonabil. Dacă completarea
cererii de arbitrare se efectuează în termen, atunci începerea
procedurii conform art. 5 nu va fi afectată. Altfel procedura va înceta,
fără a prejudicia dreptul reclamantului de a înainta o nouă cerere de
arbitrare.

COSTURILE DE INTRODUCERE A PROCEDURII ARBITRALE
1. Odată cu înaintarea cererii de arbitrare, reclamantul va achita
către Curtea permanentă de Arbitraj cheltuielile procedurale
prevăzute în Regulamentul pentru stabilirea taxelor („Regulamentul
Taxelor“).
Se va aplica Regulamentul Taxelor în vigoare la data expedierii cererii
de arbitrare către Curtea permanentă de Arbitraj.
2. Secretarul Curţii permanente de Arbitraj va transmite
reclamantului o somaţie privind plata cheltuielilor procedurale
conform Regulamentului Taxelor, specificând un termen rezonabil
până la care plata trebuie efectuată, în cazul în care aceasta nu a fost
deja executată. Dacă plata nu se execută în termenul dispus de
Secretarul Curţii, termen ce poate fi prelungit în mod rezonabil,
procedura arbitrală încetează, fără a prejudicia dreptul reclamantului
de a înainta o nouă cerere de arbitrare.
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UN JURIST CARE NU A PROFESAT 
ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR 
ARE NEVOIE DE UN TIMP DE 
FORMARE DE CEL PUŢIN 3-4 ANI

Care este rolul unui
departament juridic într-o
companie din domeniul
asigurărilor de viaţă? 
Departamentul juridic este primor -
di al în orice companie care se res -
pectă şi care doreşte să performeze
în domeniul său de activitate. Nu
poţi face performanţă şi nici
menţine linia normalităţii şi a
legalităţii acolo unde nu există
profesionişti care să-şi respecte

profesia şi care să înţeleagă ce au
de făcut şi cum trebuie să
acţioneze în situaţii complicate şi
inedite. Fără experienţa necesară,
fără un fundament de cunoştinţe şi
know-how-ul specific domeniului
său de activitate, un jurist nu poate
face faţă şi va claca încă de la
primele încercări, chiar cu grad de
dificultate medie. 
Aceleaşi calităţi trebuie să le aibă
şi un jurist care activează în

industria asigurărilor. Un bun
jurist al acestui domeniu trebuie,
în primul rând, să fie familiarizat
cu termenii specifici, să înţeleagă
care este momentul încheierii
contractului, dar şi cum funcţio -
nează o denunţare unilaterală a
contractului de asigurare din
partea asiguratului, să înţeleagă ce
este o răscumpărare totală sau
parţială a contractului şi, nu în
ultimul rând, cum funcţionează
clauzele de exonerare de răspun -
dere a asigurătorului sau exclu -
derile de la plata indemnizaţiei de
asigurare.
Din punctul meu de vedere, un
jurist care nu a profesat în
domeniul asigurărilor are nevoie
de un timp de formare de cel puţin
3-4 ani, pentru a putea susţine că
s-a familiarizat cu domeniul şi îşi
poate pune în valoare la potenţial
maxim calităţile pe care le are şi
pe care le-a dobândit în cursul
carierei sale.
Departamentul juridic este un
departament de suport pentru toate
direcţiile companiei, acordând
asistenţă şi consultanţă juridică în
primul rând pentru Management
Board, în ceea ce privesc pro ble -
mele legale, statutare sau con trac -
tuale, cât şi celorlalte direcţii/de -
partamente cu care interacţionează
în întreaga desfăşurare a activităţii.
Juriştii din cadrul unui depar ta me nt
juridic au ca sarcini prevăzute în
fişa postului formularea de opinii
legale pe diverse probleme
punctuale, iar aceste opinii trebuie
să fie bine argumentate şi
încadrate din punct de vedere
legal. Dar aceasta nu înseamnă că
ei nu se pot ocupa şi de
problemele statutare (modificări
de acte constitutive, şedinţe AGA),
reprezentare la toate autorităţile
statului, formularea unor răspun -
suri către petenţii care transmit o
reclamaţie, şi de tot ce reprezintă
bunul mers al unei companii.

Interviu cu LAURENŢIU COJOCEA, Şef Departament juridic, BCR Asigurări de Viaţă VIG SA 

Departamentul
juridic este 
primor di al în orice
companie care 
se res pectă şi care
doreşte să
performeze în
domeniul său de
activitate.
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Nu în ultimul rând, am lăsat în
mod special pentru final, deoarece
este poate ceea ce îmi place cel
mai mult din activitatea pe care o
desfăşor, reprezentarea companiei
în instanţă. Un jurist nu este un
jurist desăvârşit, dacă nu e capabil
să reprezinte interesele companiei
în faţa instanţelor de judecată, iar
calităţile sale se pot evidenţia prin
numărul de procese pe care le
câştigă. Îmi amintesc cu plăcere un
aforism shakesperian “peştii se
prind cu undiţa, iar oamenii cu
vorba”, fapt pentru care poate că
aş putea vorbi cu orele despre
menirea juristului în domeniul
asigurărilor în care profesez de
aproape şapte ani şi îmi amintesc
că am avut curaj să încep să învăţ
un domeniu despre care ştiam
numai din media şi din cărţi, iar
realitatea s-a dovedit a fi cu totul
diferită, deoarece, în fiecare zi, cu
cât de mult te perfecţionezi reali ze zi
că mai ai foarte multe de învăţat.

Care sunt principalele provocări
pe care le întâmpinaţi? 
Provocarea acestui domeniu rezidă
în noutatea sa, în pioneratul pe
care trebuie să-l parcurgă un jurist.
Ceea ce se învaţă la facultatea de
drept despre contractul de asigu ra re,
cu caracterul său aleatoriu, domi -
nat de elementul alea (hazard),
reprezintă maximum 20% din
cunoştinţele pe care le are un jurist
debutant în domeniul specific al asi -
gurărilor. Peste această bază funda -
mentală trebuie să con stru ias că pas
cu pas şi să edifice cunoştinţe teo re -
tice şi, nu în ultimul rând, practice.
Trebuie să înveţi zilnic, să acu mu -
lezi cunoştinţe atât de la şefi, cât şi
de la colegii mai experimentaţi.
Înainte să lucrez în acest domeniu,
am mai activat în real-estate, în
domeniul comercial, financiar, şi
eram categoric, chiar uşor
inflexibil, în luarea unor decizii şi
în formularea unor opinii, atunci

când eram convins că am dreptate.
Domeniul asigurărilor de viaţă m-a
ajutat să devin mai diplomat,
urmând sfatul înţelept pe care ni-l
dădea în cărţile sale ilustrul pro fes -
or Nicolae Iorga: ”Nu zi niciodată
nu se poate, ci începe cu să vedem”. 
Domeniul asigurărilor de viaţă este
relativ tânăr pe piaţa de profil din
România, astfel că nu există
suficientă practică, mă refer la
doctrina şi jurisprudenţa orien -
tativă pe care să o putem folosi în
procesele pe rol. Dar poate că mai
importantă decât doctrina şi
jurisprudenţa specifică este
educaţia şi educarea clienţilor şi a
colaboratorilor noştri. De cele mai
multe ori, prevenirea unui litigiu
este benefică şi, prin prevenţie, se
optimizează desfăşurarea activităţii
şi menţinerea capitalului de imagine.
Totuşi, când conflictul a escaladat,
aşa cum numim noi, mediatorii,
această fază a conflictului, singura
soluţie posibilă de rezolvare a sa
este procesul în faţa instanţelor de
judecată competente. Sursa
litigiilor este determinată, de cele
mai multe ori, de nemulţumirea
moştenitorilor persoanei asigurate,
care nu sunt de acord cu refuzul de
plată a indemnizaţiei de asigurare.
De multe ori, am încercat să le
explic acestor persoane că, moral,
îi înţeleg, că au suferit o pierdere a
unei persoane apropiate, dar în
momentul când au revendicări de
natură patrimonială care se
dovedesc neîntemeiate, discutăm
de legalitate şi că există o diferenţă
colosală între moralitate şi
legalitate.
Contractul de asigurare de viaţă
este unul intuituu personae, iar
moştenitorii asiguratului nu au
calitate procesuală activă, deoarece
nu sunt părţi ale contractului de
asigurare. Deşi recunosc că această
opinie nu este personală, ci şi
profesorul Francisc Deak a
exprimat-o în tratatele sale de

drept succesoral, mi-a trebuit
aproape un an să conving
instanţele de judecată cu
argumente logice şi cu
jurisprudenţă proprie ca să-mi
admită această teză. S-a dovedit
astfel că intepretarea legislaţiei
specifice domeniului asigurărilor
de viaţă este dificilă nu numai
pentru justiţiabili, ci şi pentru nişte
profesionişti, cum sunt judecătorii.
Putem astfel afirma că este actual
aforismul lui B. Shaw, care scria
următoarele: “În viaţă există două
tragedii. Una e să nu obţii ceea 
ce-ţi doreşti. Cealaltă e să obţii.”

Cum apreciaţi legislaţia actuală
din domeniu?
Este evident pentru orice
practician în domeniul asigurărilor
de viaţă că legislaţia este
insuficientă şi nu acoperă toate
situaţiile posibile. Totuşi, în ultimii
ani, s-au făcut ample modificări
ale Legii Nr.136/1995, s-au
abrogat unele articole, care au fost
introduse în noul Cod Civil, fiind
inserate într-un capitol distinct.
Pe lângă legislaţia generală, în
ultimii ani, organismul naţional de
supraveghere a adoptat norme
speciale, care derogă de la
normele generale, potrivit
principiului specialia generalibus
derogant, încercând să
reglementeze mai în amănunt
situaţii juridice particulare. De
asemenea, ca şi tendinţă generală,
în ultimul timp, se urmăreşte
protejarea intereselor asiguraţilor.
Ştiu că este destul de greu, dar de
lege ferenda legiuitorul român ar
trebui să creeze un cadru legal
armonios, unde interesele
asiguraţilor să contrabalanseze
asemenea unei balanţe a zeiţei
Astreea cu interesele companiilor,
iar din această contrabalansare să
rezulte un mediu de afaceri
propice pentru ambii parteneri.

Anca CHILOM

Absolvent al Facultăţii de
Drept din cadrul
Universităţii Alexandru
Ioan Cuza din Iaşi,
Laurenţiu Cojocea şi-a
continuat pregătirea cu
studii postuniversitare
aprofundate în drept
penal şi comerţ
internaţional. 
În 2008, a obţinut
autorizarea Consiliului de
Mediere, fiind specializat
în medierea disputelor
comerciale, civile, de
natură patrimonială sau
nepatrimonială, litigii de
muncă, conflicte de
familie. În plus, are un
master în Dreptul
Afacerilor în Context
Comunitar (Universitatea
Spiru Haret, Bucureşti).

Provocarea acestui
domeniu rezidă în
noutatea sa, în
pioneratul pe care
trebuie să-l parcurgă
un jurist. Ceea ce se
învaţă la facultatea
de drept despre
contractul de 
asigu ra re, cu
caracterul său
aleatoriu, domi nat
de elementul alea
(hazard), reprezintă
maximum 20% din
cunoştinţele pe care
le are un jurist
debutant în
domeniul specific al
asi gurărilor. 
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UN MEDIU DE AFACERI BAZAT 
PE SERVICII 

Printre cele mai renumite
companii care au sediul
central în Cluj-Napoca se
numără Mol România, Banca
Transilvania, Terapia
Rambaxy, EnergoBit,
Electrogrup, Eximtur,
Jolidon, Endava, Arobs
Transilvania Software,
Rondocarton, Farmec,
Napomar,  Sortilemn,
Eckerle Automotive,
Rematinvest, Transferoviar
Grup, Emerson, EVW
Holding, SSIF Broker etc. 
O altă companie cu activităţi
în Cluj este E.ON, care a
inaugurat în ianuarie 2013
centrul de servicii business al
grupului, unde urmează să
lucreze peste 500 de angajaţi

până în 2015. Potrivit revistei
Forbes, aceștia vor furniza
servicii de contabilitate
pentru toate companiile
grupului german și vor
deservi activitatea E.ON din
ţări ca Suedia, Spania sau
Italia. Recent, s-a creat Cluj
IT,  primul cluster
profesional de profil. Printre
cele 27 de companii care au
înfiinţat clusterul se numără
nume mari precum Endava

sau Evoline, dar și companii
locale precum Brinel sau
româno-germanii de la
iQuest.

PARCURILE INDUSTRIALE
TETAROM AU ATRAS INVESTIȚII
IMPORTANTE

Tetarom (Transilvania
Echipamente [i Tehnologii
Avansate produse în
România) este un model de

succes pentru parcurile
industriale din ţara noastră.
Până acum funcţionează trei
parcuri industriale (Tetarom
I, II și III) construite şi pe
deplin funcţionale, cu o
suprafaţă totală de 283 de
hectare. Aici activează peste
50 de companii, printre care
Emerson, De’Longhi,
Energobit, Bosch,
Aggressione, Dietrich etc.
care au investit peste 300 de
milioane de euro și au creat
peste 4.000 de locuri de
muncă. Ministrul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice a acordat recent titlul
de parc industrial terenului
de 85 de hectare din comuna
clujeană Feleacu, satul
Vâlcele, pe care urmează să
funcţioneze Parcul Industrial
Tetarom IV. Ordinul a fost
publicat luni, 17 iunie 2013,

CONCURENȚA RIDICATĂ 
STIMULEAZĂ CREȘTEREA CALITĂȚII 
SERVICIILOR JURIDICE

Baroul Cluj este al doilea din țară din punct de vedere al numărului
de avocați, al complexității tranzacțiilor derulate și dosarelor
soluționate, precum și al dinamicii mediului de afaceri. Managerii
caselor de avocatură cu sediul în orașul de pe Someș beneficiază de o
dezvoltare susținută a economiei din Cluj-Napoca, în perioada 2004-
2013, după o perioadă de “secetă”, 1992 – 2003. De remarcat că în
ultimii ani s-au structurat 5-6 societăți cu peste 10 avocați, capabile
să asigure servicii juridice integrate, una dintre ele (Iordăchescu și
Asociații) având chiar 34 de avocați, birou la București și birou la
Roma, pentru comunitatea românească din Italia.



59IULIE 2013 NUMARUL 2
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

AVOCATURA DE BUSINESS DIN CLUJ

în Monitorul Oficial. De
remarcat, faptul că municipiul
Cluj-Napoca găzduiește 11
universităţi, unde studiază peste
100.000 de studenţi. Aceștia vor
asigura forţă de muncă pentru
viitorii investitori.

CARE SUNT CELE MAI PUTERNICE
SOCIETĂȚI DE AVOCATURĂ 
DIN CLUJ-NAPOCA

Printre cele mai importante
societăţi de avocatură din Cluj-
Napoca se numără Iordăchescu și
Asociaţii, Budușan și Asociaţii,
Bejenariu și Partenerii, Lăpușan,
Moscovits, Steopan & Asociaţii,
Nistorescu, Șomlea și Asociaţii,
Revnic și Asociaţii etc.
Concurenţa din piaţa avocaturii
de business din Cluj-Napoca este
extrem de ridicată, deoarece sunt
active și o serie de mari case de
avocatură din București, prin
sediile secundare deschise în
orașul de pe Someș sau prin
parteneriate cu cabinete locale. În
paginile următoare vă prezentăm
activitatea și strategiile de
dezvoltare ale celor mai mari case
de avocatură care activează în
judeţul Cluj. Aceste societăţi au
clienţi și asigură reprezentare în
instanţe și în judeţele vecine
Clujului, precum Bistriţa-Năsăud,
Alba, Mureș, Sălaj, Satu-Mare,
Maramureș, Bihor. Totodată,
multe dintre aceste case de
avocatură colaborează cu societăţi
de profil din Capitală.

IORDĂCHESCU & ASOCIAȚII
„Anul 2012 a reprezentat pentru
societatea noastră un an al
consolidării, având în vedere că
în acest an ne-am mutat într-un
nou sediu, reunind toate
departamentele din cadrul
societăţii”, ne-a declarat Eugen
Iordăchescu, Senior Partner,
Iordăchescu & Asociaţii.

Totodată, anul 2012 a reprezentat
pentru această societate și un an
al dezvoltării pe plan
internaţional, prin deschiderea
unui birou la Roma și prin
demararea unei colaborări cu o
societate de avocaţi din Italia.
Dreptul penal și procesual penal,
dreptul administrativ și litigiile
sunt ariile de expertiză care au
generat venituri mai mari, anul
trecut. 
Potrivit lui Eugen Iordăchescu, se
poate remarca o creștere a
interesului investitorilor în
anumite domenii, dar  conduita
acestora este, mai mult decât
oricând, prudentă. „Clienţii noștri
importanţi activează în domeniul
energiei, financiar și bancar,
dezvoltare imobiliară, servicii
etc.”, precizează Eugen
Iordăchescu.

DESCHIDERE CĂTRE TINERII VALOROȘI

În cadrul Iordăchescu & Asociaţii
își desfășoară activitatea un
număr de 34 de avocaţi, dintre
care 6 avocaţi parteneri și 28 de
avocaţi colaboratori. În ultimii
ani, societatea a avut o dezvoltare
constantă, prin atragerea de noi
colaboratori și prin cooptarea de

asociaţi. Societatea a fost mereu
deschisă către tinerii valoroși,
motiv pentru care conducerea
estimează că și în anul 2013
echipa se va mări prin cooptarea
unor noi avocaţi. “Avem o
colaborare foarte bună cu
Facultăţile de Drept din Cluj-
Napoca, cu atât mai mult cu cât
din echipa noastră fac parte și
cadre universitare din cadrul
Facultăţii de Drept a Universităţii
Babeș-Bolyai. De asemenea,
colaborăm cu Facultatea de Drept
a Universităţii Babeș-Bolyai prin
organizarea de stagii de practică
pentru studenţi în cadrul
programului Ab Academia ad
Advocatum”, a subliniat Eugen
Iordăchescu.
În timp, Iordăchescu & Asociaţii
s-a concentrat spre dezvoltarea
unei componente academice, care
să susţină la nivel teoretic
soluţiile practice propuse, în
vederea identificării soluţiilor
care să corespundă specificului
fiecărei cauze şi necesităţilor
fiecărui client în parte.
Organizarea acestei case de
avocatură are la bază munca în
echipe, constituite în cadrul unor
departamente specializate.
Potrivit lui Eugen Iordăchescu,
exigenţele din avocatura de
business din Cluj au determinat o
creștere a nivelului concurenţei,
dar și o selecţie a avocaţilor care
pot să presteze servicii juridice la
nivelul solicitat de clienţi. “În
ultima perioadă, se poate remarca
o tendinţă a clientelei de orientare
către societăţi de avocaţi care pot
să asigure servicii juridice de un
ridicat nivel calitativ”, explică
Iordăchescu. Iordăchescu &
Asociaţii desfășoară o activitate
constantă și susţinută în Capitală,
motiv pentru care are și un sediu
secundar situat în București,
sector 1, str. Sevastopol, nr. 17C,
sc. A, et. 2, ap. 8. Cu toate

Anul 2012 a
reprezentat pentru
societatea noastră
un an al consolidării,
având în vedere că în
acest an ne-am
mutat într-un nou
sediu, reunind toate
departamentele din
cadrul societății.
EUGEN IORDĂCHESCU,
Senior Partner,
Iordăchescu &
Asociații

MARILE CASE DE
AVOCATURĂ DIN
BUCUREȘTI AU SEDII
SECUNDARE ÎN 
CLUJ-NAPOCA

Țuca Zbârcea & Asociații,
NNDKP, Boștină &
Asociații, Mușat &
Asociații, Zamfirescu
Racoți & Partners și
Cecilia Popa & Associates
- societăți de avocatură
cu sediul central în
Capitală - au sedii
secundare la 
Cluj-Napoca.
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acestea, există și colaborări
punctuale, pe diverse proiecte, cu
Popovici Ni]u & Asociaţii,
Budușan & Asociaţii sau Boștină
& Asociaţii.

BUDUȘAN ȘI ASOCIAȚII
Echipa societăţii Budușan și
Asociaţii are în prezent 20 de
avocaţi, numărul total al
personalului fiind de 23. „Avem
mai mulţi parteneri stabili și
clienţi  - societăţi de renume din
Cluj-Napoca. Domeniile care au
generat cele mai mari venituri au
rămas consultanţa, recuperarea
creanţelor și insolvenţa. Apetitul
investiţional al clienţilor este
mult mai scăzut decât în perioada
de dinainte de criză, însă toţi
clienţii noștri au o strategie de
investiţii pe termen lung  - chiar
dacă într-un ritm mai temporizat.
Cei mai importanţi clienţi provin
din rândul societăţilor de
producţie, construcţii și
transporturi”, ne-a declarat Luiza
Budușan, fondator și
coordonator, Budușan și
Asociaţii.
În ultimii ani, echipei Budușan și
Asociaţii i s-au alăturat  nouă
persoane – avocaţi și
colaboratori. „Dacă aplicanţii se
vor dovedi valoroși –promovarea
examenului de intrare în barou
fiind o măsură a bunei lor
pregătiri  -  nu excludem noi
angajări. Avem o colaborare
extrem de benefică cu ELSA
(Asociatia Studenţilor Europeni)-
Cluj-Napoca, împreună cu care
am organizat evenimente precum
concursul de procese simulate,
am participat la seminariile
organizate de ei și la schimburi
de studenţi din alte ţări ale
Uniunii Europene. Noi nu
concurăm cu al]i avocaţi, noi
concurăm cu noi înșine și cu
viziunea noastră asupra relaţiei
cu clienţii și partenerii și anume a

reuși să le apărăm interesele în
concordanţă cu valorile și
principiile noastre”, a evidenţiat
Luiza Budușan. Potrivit acesteia,
principalul atu al societăţii este
echipa de avocaţi bine pregătiţi
profesional, dedicaţi interesului
clienţilor, proactivi în a găsi
soluţii de fiecare dată când se
solicită intervenţia. “Motto-ul
nostru «Where there’s a will
there’s a way» reprezintă atât
modul în care am acţionat până
acum, cât și angajamentul nostru
constant, pentru fiecare client în
parte, de a depune toate eforturile
necesare în găsirea  soluţiilor
legale, chiar și la situaţiile
juridice care par -  la prima
vedere  - dificil de tranșat în
favoarea lor”, arată Luiza
Budușan.
Budușan și Asociaţii are
colaborări cu colegi din
București, însă doar pe situaţii
punctuale. „În majoritatea
cazurilor încredinţate nouă,
asigurăm reprezentarea în

București și în ţară prin avocaţii
noștri”, precizează Luiza
Budușan.

BEJENARU & PARTNERS
Pe parcursul anului 2012,
Bejenaru & Partners a păstrat
același ritm constant de creștere a
nivelului de activităţi desfășurate.
Printre ariile de expertiză care au
generat cele mai mari venituri se
numără Mergers & Acquisitions,
Litigii, Drept Comercial și
Achiziţii Publice.
„Atitudinea generală a clienţilor
Bejenaru & Partners este
caracterizată în special de
precauţie, aceasta din cauza
mediului socio-politic neclar. În
ceea ce privește sectoarele
economice de provenienţă a celor
mai importanţi clienţi ai societăţii
noastre de avocatură, aceștia
desfășoară activităţi în special în
domeniul producţiei și al
serviciilor financiare și turistice”,
ne spune Mihai Bejenaru, Senior
Managing Partner. Potrivit
acestuia, cele mai importante
atuuri ale societăţii sunt iniţierea
și menţinerea de relaţii bazate pe
principiile Profesionalismului,
Parteneriatului și Încrederii,
precum și realizarea de activităţi
orientate spre satisfacerea
nevoilor clientului. 
În acest moment, în societate
lucrează 14 avocaţi, numărul total
al angajaţilor, incluzând
Paralegalii, fiind de 26.
Asemenea oricărei societăţi de
avocatură aflată în continuă
expansiune, Bejenaru & Partners
a efectuat în repetate rânduri
recrutări pe parcursul ultimilor
ani și nu exclude recrutarea de
personal nou nici în următorii ani.
Acest lucru se datorează în
special politicii Bejenaru &
Partners în ceea ce privește
recrutarea de resurse umane, care
este constituită în sensul

Avem mai mulți
parteneri stabili și
clienți  - societăți de
renume din Cluj-
Napoca. Domeniile
care au generat cele
mai mari venituri au
rămas consultanța,
recuperarea
creanțelor și
insolvența. Apetitul
investițional al
clienților este mult
mai scăzut decât în
perioada de dinainte
de criză, însă toți
clienții noștri au o
strategie de investiții
pe termen lung  -
chiar dacă într-un
ritm mai temporizat.
Cei mai importanți
clienți provin din
rândul societăților de
producție, construcții
și transporturi.
LUIZA BUDUȘAN,
fondator și
coordonator,
Budușan și Asociații.
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promovării tinerilor cu o pregătire
universitară de înaltă ţinută și de
promovare a tinerelor talente. 
Bejenaru & Partners nu a realizat
colaborări permanente cu societăţi
de avocatură din București, însă a
colaborat punctual, pe proiecte
specifice, cu o serie de societăţi
precum Dentons (ex-Salans),
Clifford Chance Badea, David &
Baias.

NISTORESCU, 
ŞOMLEA & ASOCIAŢII
Societatea Nistorescu, Şomlea &
Asociaţii a avut o creștere
sensibilă a profitului în 2012, însă
aceasta este conform așteptărilor.
Anul 2012 a fost bugetat cu
costuri mai crescute, datorită unor
investiţii în renovarea sediului și
a unor majorări a cheltuielilor cu
resursele umane, specifică Radu
Şomlea, Avocat asociat al
Nistorescu, Şomlea & Asociaţii. 
“Apreciem anul 2013 ca fiind un
an bun pentru activitatea noastră.
Am fost solicitaţi în câteva
proiecte foarte interesante, unele
din ele fiind încă în lucru, altele
finalizate cu succes. În prezent, 
în societate lucrează 12 avocaţi.
Numărul total de colaboratori și
angajaţi este de 15. Am făcut
recrutări în 2012, suntem și în
prezent în campanie de recrutări
pentru avocaţi definitivi, cu
minimum 4 ani experienţă”, ne-a
spus  Radu Şomlea.
Nistorescu, Şomlea & Asociaţii a
avut diverse colaborări de-a
lungul timpului cu Facultatea de
Drept din Cluj. Până acum, a
oferit stagii de practică unui
număr de peste 10 studenţi ai
acestei facultăţi, iar de anul trecut
au devenit parteneri de practică ai
Facultăţii de Drept, în cadrul
programului Ab Academia Ad
Avocatum, program susţinut prin
finanţare europeană prin care se
oferă studenţilor un contact direct

cu profesia de avocat, prin stagii
de practică organizate,
monitorizate și evaluate de
Facultate.   

INSOLVENȚA, 
CEL MAI SOLICITAT DOMENIU

În continuare domeniul cel mai
solicitat a rămas și în 2012 cel al
insolvenţei, din păcate pentru
piaţa de business din
Transilvania, afirmă Milena
Nistorescu, Avocat asociat al
Nistorescu, Şomlea & Asociaţii.
“Desigur, pentru noi este un
domeniu care generează venituri
importante în cifra noastră de
afaceri, însă recunosc că mie,
personal, îmi place să îmi

folosesc mintea și profesia pentru
proiecte constructive pentru
clienţi. Insolvenţa prezintă și o
latură în care se poate vorbi de
ceva constructiv, dar fiind în
esenţă o procedur\ de «salvare» 
a creditorului, nu pot spune că
este neapărat cel mai frumos
domeniu al dreptului”, spune
Nistorescu. Anul 2012 a adus
societăţii Nistorescu, Şomlea &
Asociaţii și câteva proiecte
interesante din domeniul energiei,
real estate și dreptul muncii
(dezvoltarea unor parcuri
fotovoltaice, proiecte de
consultanţă pentru
propuneri/modificări legislative,
restructurări pe resurse umane în
companii, dezvoltarea unui parc
tehnologic). 
Potrivit Milenei Nistorescu, piaţa
de avocatură din Cluj a devenit în
ultimii cinci ani o piaţă săn\toasă.
“Adică există concurenţă; o
concurenţă adevărată, serioasă în
care se regăsesc elementele:
profesionalism, grile de onorarii,
recrutarea celor mai buni
absolvenţi. Concurenţa îi obligă
pe jucători să își menţină niște
standarde, să fie mai buni și în
final să ridice nivelul și gama de
servicii oferite tot mai sus în
termeni de promptitudine,
profesionalism, rezultate.  Cred
că în sfârșit există și în Cluj o
duzină de case de avocatură care
«joacă» pe piaţa avocaturii, ceea
ce înseamnă în cele din urmă o
provocare.  Cabinetele indivi -
duale de avocatură rămân un
palier unde fluctuaţia onorariilor
este absolut imprevizibilă și de
aceea noi nici nu ne raportăm în
analizele noastre decât la
societăţile de avocatură cu un
număr de peste 5 avocaţi”.
Principalele atuuri ale societăţii
Nistorescu, Şomlea & Asociaţii
sunt promptitudinea,
profesionalismul și aria de

În ceea ce privește
sectoarele economice
de proveniență a
celor mai importanți
clienți ai societății
noastre de avocatură,
aceștia desfășoară
activități în special în
domeniul producției
și al serviciilor
financiare și turistice.
MIHAI BEJENARU,
Senior Managing
Partner.

Apreciem anul 2013
ca fiind un an bun
pentru activitatea
noastră. Am fost
solicitați în câteva
proiecte foarte
interesante, unele
din ele fiind încă în
lucru, altele
finalizate cu succes.
RADU ŞOMLEA, 
Avocat asociat al
Nistorescu, Şomlea 
& Asociaţii
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expertiză extinsă prin colaborarea
strânsă cu partenerii de la Ţuca
Zbârcea & Asociaţii, prin
implicarea unuia din cei patru
parteneri în aproape fiecare
proiect, și nu `n ultimul rând
onorarii menţinute la nivelul
pieţei din Cluj oferind servicii de
cea mai bun\ calitate profe -
sională. Nistorescu, Şomlea &
Asociaţii funcţionează în asociere
cu Ţuca Zbârcea & Asociaţii,
firmă cu care, prin natura
parteneriatului încheiat în 2007,
are o colaborare permanentă.

REVNIC & ASOCIAȚII
În anul 2012 societatea Revnic &
Asociaţii a avut un parcurs
ascendent, atât sub aspect
financiar, cât și sub aspectul
specializării în domeniile de
maxim interes pe piaţa avocaturii
de business. Cele mai mari
venituri au fost generate de
practicile de M&A, insolvenţă și
litigiile între profesioniști
(comerciale). 
„Fără a mai exista avântul anilor
2007-2008, putem totuși remarca
un apetit investiţional mai mare
decât în ultimii doi ani, mai ales
în domeniul industriei ușoare și
IT”, apreciază Radu Revnic,
managing partner. Clienţii
semnificativi ai societăţii provin
din domenii precum industria de
componente auto, IT, real estate.
În acest moment, echipa  Revnic
& Asociaţii cuprinde 15 avocaţi și
3 angajaţi cu statut de paralegal.
„În anul 2012, societatea noastră
a recrutat doi avocaţi definitivi,
iar în 2013, până în acest moment
a mai fost recrutat un avocat
definitiv. Până la finalul acestui
an previzionăm ca probabilă
recrutarea a încă unui avocat sta -
giar”, ne-a precizat Radu Revnic.
Având în vedere poziţionarea
municipiului Cluj-Napoca pe
locul al doilea, ca importanţă

economică la nivel naţional, este
evident că se face simţită și
concurenţa pe piaţa avocaturii,
consideră Radu Revnic. El arată
că acest fapt este un factor
benefic pentru calitatea serviciilor
de avocatură, contribuind decisiv
la diferenţierea jucătorilor
importanţi în această piaţă.
“Consider că suntem inovativi,
perseverenţi și consistenţi în
demersurile noastre, dup\ cum au
dovedit-o și soluţiile în premieră
naţională pe care le-am obţinut în
ultimii ani: prima insolvenţă a
unei persoane fizice-comerciant și

anularea taxelor radio [i tv pentru
societăţile comerciale”,
evidenţiază Radu Revnic.
Revnic & Asociaţii colaborează
constant cu Popovici, Niţu și
Asociaţii, una dintre cele mai
puternice societăţi de avocatură
din București.

PODARU, BUCIUMAN 
& ASOCIAŢII
„Ascendentul nostru este
contenciosul administrativ unde
sunt foarte puţini specialiști în
acest domeniu, iar eu predau
această materie, dreptul
administrativ, dreptul
urbanismului la UBB –
Facultatea de Drept”, spune
Ovidiu Podaru, Avocat partener la
Podaru, Buciuman & Asociaţii. 
Conform lui Ovidiu Podaru,
apetitul investiţional în regiune
rămâne în principiu scăzut. Cei
mai importanţi clienţi provin din
sectorul construcţii (dată fiind
specializarea – urbanism), alţii
sunt funcţionari publici, în ultima
vreme însă pe listă s-au adăugat
și autorităţi publice (orașe și
comune).
În firm\ lucrează 6 avocaţi,
numărul total al angajaţilor fiind
de 7. Anul acesta au fost recrutaţi
trei avocaţi, iar la toamnă echipa
se va îmbogăţi cu încă una-două
persoane. „Din facultate (UBB) îi
recrutez încă din anul II – sub
forma practicii juridice”,
precizează Ovidiu Podaru. 
Nivelul concurenţei pe piaţa
avocaturii de business din Cluj
este destul de ridicat, dar „în
domeniul dreptului administrativ
nu prea percep vreo concurenţă”,
spune Podaru. De altfel, dreptul
administrativ rămâne atuul acestei
societăţi de avocaţi, pentru că are
expertiză în acest domeniu.
Cât despre colaborările cu
societăţi din București, Ovidiu
Podaru a menţionat Schoenherr,

Fără a mai exista
avântul anilor 2007-
2008, putem totuși
remarca un apetit
investițional mai
mare decât în ultimii
doi ani, mai ales în
domeniul industriei
ușoare și IT.
RADU REVNIC,
managing
partner,Revnic &
Asociații

BOȘTINĂ & ASOCIAȚII 
ARE TREI AVOCAȚI LA BIROUL TERITORIAL DIN CLUJ-NAPOCA

Biroul din Cluj asigură atât reprezentare în instanță, cât si consultanț\ și
asistență juridică, iar volumul de muncă a crescut constant, atât prin serviciile
acordate clienților „firmei-mamă” la nivel național, cât și clienților locali.
Echipa din Cluj-Napoca a casei de avocatură Boștină&Asociații a asigurat
servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, în principal pentru
clienții:  Municipiul Cluj-Napoca, Județul Maramureș, UniCredit Țiriac Bank SA,
UniCredit Leasing Corporation IFN, SNTGN Transgaz SA Mediaș, SC Herbal Line
SRL, Tassullo România SRL, SC Cosmote RMT, pentru activități derulate în
județele Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș. 
Echipa din Cluj-Napoca a casei de avocatură Boștină&Asociații este formată din
trei avocați: Nicoleta Lucia Pocse (Avocat coordonator), Alina Bob (Avocat
colaborator) și Ruxandra Şerdean-Verde (Avocat colaborator).
Boștină&Asociații  colaborează pentru angajări cu Facultatea de Drept a UBB,
în cadrul programului propriu de CSR Bursele Boștină, demarat la Cluj în 2007.
Concurența din piața avocaturii de business din Cluj-Napoca este acerbă
deoarece sunt active în piață atât societățile de avocatură locale cât și marile
case de avocatură din București prin sediile secundare deschise în Cluj-Napoca
sau prin parteneriate cu cabinete locale. “Trebuie însă spus că ritmul accelerat
de dezvoltare înregistrat în ultimii ani face din zona Clujului una extrem de
profitabilă pentru avocatura de business. Suntem o casă de avocatură „full
service”, care oferă asistență și consultanță de business în toate domeniile
economice; suntem singura casă de avocatură care are birouri în toată țara,
inclusiv la Cluj; resurse umane și logistice de a aborda proiecte mari și
complexe în toata țara, indiferent de locație”, spune  Doru Boștină, director de
dezvoltare Boștină&Asociații. 

CONGRES FBE LA CLUJ-
NAPOCA, ÎN PERIOADA
17-19 OCTOMBRIE 2013 

Federaţia Barourilor
Europene (FBE) a decis să
organizeze Sesiunea
intermediară a
Congresului FBE la Cluj-
Napoca. Acest eveniment
de prim rang se va
desfășura în perioada 17-
19 octombrie 2013.
Principalul merit al
alegerii orașului de pe
Someș îi revine doamnei
Stanca Ioana Gidro,
Decanul Baroului Cluj. 
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Corciu & Asociaţii, }uca,
Zbârcea & Asociaţii.

CĂRĂBAȘ, LUNGU
“Societatea noastră de avocatură
este una tânără, în toamna aceasta
împlinim un an. Suntem foarte
mândri de faptul că, într-un timp
atât de scurt și pe o piaţă încă
afectată de criza economică, am
reușit să atragem încrederea
clienţilor noștri, cu majoritatea
acestora lucrând în mod
permanent, pentru diferite
proiecte”, spune Mihai Alin
Cărăbaș, Avocat partener. 
Cele mai mari venituri, în ceea ce
privește această societate de
avocatură, au fost generate de
serviciile de consultanţă, fapt ce
presupune o colaborare constantă
pe proiecte de lungă durată. “Este
un sector pe care noi dorim să îl
dezvoltăm în continuare
consolidându-ne  astfel poziţia în
piaţ\. Putem totodată să afirmăm
că piaţa consultanţei de business
este în continuă dezvoltare în
mediul de afaceri clujean,
momentan resimţindu-se, din
punctul nostru de vedere, o
oarecare lipsă a profesioniştilor în
acest domeniu”, precizează Mihai
Alin Cărăbaș. 
Printre domeniile care au
constituit un plus, din punct de
vedere al veniturilor, amintim cel
al energiei şi al dreptului
mediului – reciclarea ambalajelor
şi materialelor rezultate din acti -
vitatea comercială şi industrială.
“Trebuie să admitem faptul că
apetitul investiţional este oarecum
moderat, având în vedere şi
ieşirea lentă din sfera de influenţă
negativă a crizei economice. Cu
toate acestea, indicăm trei mari
sectoare economice, din care
provin cei mai importanţi clienţi
ai societăţii noastre: domeniul
energetic, cel al protecţiei
mediului şi cel al industriei

producătoare de materie primă”,
explică Mihai Alin Cărăbaș. 
Momentan sunt doi avocaţi în
societate, fondatorii acesteia -
avocat Oana Lungu și Mihai Alin
Cărăbaș - și trei paralegal,
studenţi în anul 3 la Facultatea de
Drept, din cadrul Universităţii
„Babeș-Bolyai”, societatea

preferând până la acest moment
colaborări externe pe diferite
proiecte. “Recrutări am făcut doar
în ceea ce privește departamentul
de paralegal, însă căutăm și tineri
avocaţi care să se alăture echipei
noastre începând de anul acesta.
Targetul nostru este ca, în
următorul an, să ne extindem
echipa la un număr de şase -
şapte avocaţi, cu specializări
diferite. Totodată intenţionăm şi o
dezvoltare teritorială analizând la
acest moment oportunitatea
deschiderii unor sedii secundare”,
spune Cărăbaș.
Conform acestuia, piaţa de
avocatură clujeană nu este atât de
dezvoltată și nici nivelul
concurenţial nu se suprapune
nevoilor şi exigenţelor existente
în piaţă. “Fiind implicaţi activ şi
în mediul avocaturii din
Bucureşti, putem foarte uşor
observa diferenţele semnificative
la nivelul pieţei avocaturii de
business. Din păcate, încă se
practică avocatura
«tradiţionalistă»: se pune accent
pe litigii în instanţă, majoritatea
avocaţilor activând în cabinete
individuale. Totodată, apetitul
pentru litigii se datorează şi
clienţilor, prea puţin informaţi şi
cu lipsa unei «culturi» în ceea ce
priveşte apelarea la serviciile
avocatului. Avocatura de business
presupune, în primul rând,
profesionalism, pentru că lucrezi
la rândul tău cu profesioniști. Un
avocat care „garantează” asistenţă
juridică atât în domeniul dreptului
penal, cât și în cel civil sau
comercial este nerealist cu proprii
clienţi. Totuşi, în ultima perioadă,
consumatorii de servicii juridice
au început însă să înţeleagă
acestea, căutând specialişti în
ramura de practică în care se
încadrează problemele lor”,
evidenţiază Mihai Alin Cărăbaș.

Mircea FICA/Adrian NUŢĂ

Societatea noastră
de avocatură este
una tânără, în
toamna aceasta
împlinim un an.
Suntem foarte
mândri de faptul că,
într-un timp atât de
scurt și pe o piață
încă afectată de criza
economică, am reușit
să atragem
încrederea clienților
noștri, cu
majoritatea acestora
lucrând în mod
permanent, pentru
diferite proiecte.
MIHAI ALIN CĂRĂBAȘ,
Avocat partener,
Cărăbaș, Lungu

ALBU & ASOCIAȚII
ANDRAŞONI & POP
BEJENARU ŞI PARTENERII 
BOCHIS, GAVRA & PARTNERS
BRICIU ŞI CIOBĂNESCU
BUDUSAN ŞI ASOCIAȚII
CARABAS, LUNGU
CHIRITA SI ASOCIAȚII
CIONCA, GODÎNCĂ 
CODREAN, IUSCO ŞI ASOCIAŢII 
COSTAS, NEGRU SI ASOCIATII
CRISTEA, SÂRB ŞI ASOCIAŢII 
FAUR, CHIOREAN ŞI ASOCIAŢII
GIURGEA, GHIDRA SI ASOCIAȚII
GRAMA, LINCĂ ŞI ASOCIAŢII
HAROSA SI ASOCIAŢII
HERTEG ŞI ASOCIAŢII
IORDACHESCU SI ASOCIAȚII
LAURA ELENA CHIOREAN ŞI
ASOCIAŢII
LAURENŢIU, LAURENŢIU ŞI ASOCIAŢII 
LĂPUŞAN, MOSCOVITS, STEOPAN ŞI
ASOCIAŢII
LIVIU POP & ASSOCIATES
LUNGU & URSADAN 
MIRON & PARTENERII 

NESTOR, NESTOR, DICULESCU,
KINGSTON, PETERSEN  (sediu
secundar)                
NEMETI ŞI ASOCIAŢII 
NERGHES, FODOR & ASOCIAŢII 
NISTORESCU, ŞOMLEA ŞI ASOCIAŢII 
PODARU, BUCIUMAN & ASOCIAŢII 
POP F. IOAN SI ASOCIAȚII
POP & SFERLE
POPA CECILIA & ASOCIAȚII 
(sediu secundar)
POPOVICI ŞI ASOCIAŢII 
REVNIC ŞI ASOCIAŢII 
SĂVUŞ, ŢICO ŞI ASOCIAŢII 
SERGIU BOGDAN & ASOCIAȚII 
SPORIŞ, PĂULESCU ŞI ASOCIAŢII 
STEGĂROIU ŞI ASOCIAŢII
SZABO & ASSOCIATII 
SZATMARI-FILIP,POP ŞI TRIF
TEAHA , FUZESI & PARTNERS 
ŢUCA, ZBÂRCEA & ASOCIAŢII 
(sediu secundar)
VERESS SI SCHULLERI (sediu secundar)
ZAMFIRESCU RACOTI ȘI ASOCIAȚII
(sediu secundar)      
Sursa – Baroul Cluj

SOCIETĂȚILE PROFESIONISTE DE AVOCATURĂ ÎNSCRISE ÎN BAROUL CLUJ
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Preliminarii. Necesitatea
accelerării gradului de
absorbţie a fondurilor externe
nerambursabile, dar și
utilizarea eficientă a acestora
prin adoptarea unor măsuri de
sprijin, în scopul evitării
aplicării de corecţii financiare:
iată două subiecte de actua -
litate atât la nivelul autorită -
ţilor cu competenţe în gestio -
narea fondurilor europene, cât
și la nivelul beneficiarilor
acestor fonduri. Interesul
amintit se explică şi dacă ne
raportăm la datele furnizate de
către Institutul pentru Politici
Publice București. Potrivit
acestuia, deși România are cea
mai mică rată de absorbţie din
UE, valoarea corecţiilor finan -
ciare aplicate beneficiarilor în
intervalul 2007 – decembrie
2012 reprezintă aproape 20%
din ceea ce România a reușit
să absoarbă din fondurile
structurale. 

Contencios. Confruntaţi cu
problema aplicării de corecţii
financiare, beneficiarii fondu -
rilor externe nerambursabile
au început să asalteze instan -
ţele de contencios adminis -
trativ în scopul anulării
deciziilor de stabilire a acestor
corecţii. Printre ariile de
expertiză ale societăţii noastre
se numără şi reprezentarea
beneficiarilor de fonduri
externe nerambursabile în faţa
instanţelor de contencios
administrativ în cadrul unor
astfel de actiuni: o parte dintre
ele sunt deja finalizate în
primă instanţă. 

„Nereguli”. Astfel, s-a ob ser -
vat faptul că cele mai frec ven te
cauze clasificate ca fiind
„nereguli” în sensul art. 2 alin.
1 din OUG 66/2011 privesc:

(i) stabilirea în documentaţia
de atribuire sau în anunţul de
participare a unor criterii de
calificare și selecţie sau a unor
factori de evaluare nelegali; 
(ii) nedeclararea tuturor
criteriilor de calificare și
selecţie și a factorilor de
evaluare în documentaţia de
atribuire sau în anunţul de
participare; (iii) aplicarea
necorespunzãtoare a unor
elemente auxiliare procedurii
de atribuire; (iv) aplicarea de
criterii de atribuire (factori de
evaluare) nelegale(-i). 

Practică reprobabilă. S-a
constatat, de asemenea, faptul
că autorităţile cu competenţe
în gestionarea fondurilor

europene recurg în general la
aplicarea de corecţii financiare
întemeindu-se exclusiv pe
concluziile raportului
Autorităţii de Audit. Deși
formularea de contestaţii
împotriva notei de constatare a
neregulilor a fost privită de
către beneficiari ca un demers
util, de cele mai multe ori
eficienţa unui atare demers a
fost subminată de analiza
superficială a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor,
care nu a făcut altceva decât
să preia întocmai susţinerile
notei de constatare și ale
raportului de audit. În ipoteza
unei astfel de abordări,
caracterizată de lipsa
evidenţierii vreunor abateri

concrete de la legislaţie și a
vreunui prejudiciu efectiv
adus bugetului UE, s-ar putea
susţine că nu sunt întrunite
condiţiile prevăzute de lege
pentru constatarea existenţei
unor nereguli. Totodată, în
practică au existat situaţii în
care s-au aplicat corecţii
financiare în condiţiile în care
legalitatea procedurii de
atribuire fusese deja supusă
controlului judiciar,
pronunţându-se în acest sens o
hotărâre judecătorească
irevocabilă.  Existenţa unor
astfel de cazuri în care, pe de
o parte, se constată caracterul
legal al procedurii de atribuire
printr-o hotărâre judecă toreas -
că irevocabilă, iar, pe de altă
parte, autorităţile competente
constată abateri de la legislaţie
pentru aceleași aspecte,
dovedește existenţa unei
practici neunitare în materia
identificării presupuselor în -
căl cări ale legislaţiei naţio nale
în materia achiziţiilor publice.

Concluzii. Astfel de ezitări,
respectiv contradicţii, sunt
determinate în special de
modalitatea de interpretare a
legislaţiei. Aceasta este și
raţiunea pentru care
majoritatea opiniilor, la care
ne raliem întru totul, sunt în
sensul necesităţii elaborării
unor îndrumări pentru
beneficiarii de fonduri
europene nerambursabile, care
să cuprindă situaţiile concrete
considerate de Autorităţile cu
competenţe în gestionarea
fondurilor europene ca fiind
„nereguli”. În felul acesta, s-ar
putea evita blocajele în
implementarea proiectelor
europene, creându-se
premisele creşterii absorbţiei
de fonduri.

CORECŢIILE FINANCIARE –
O PROBLEMĂ 
DE ACTUALITATE
De ANCA DUDESCU, avocat colaborator SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII



65IULIE 2013 NUMARUL 2
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

AVOCATURA DE BUSINESS DIN CLUJ

TARGETĂM 
SĂ FIM CEI MAI BUNI

Care este stilul dumneavoastră
de leadership?
Am fost întotdeauna un elev silitor.
Şi, printre altele, am învăţat că este
uşor neelegant să vorbeşti despre
tine. Provocarea rămâne însă
provocare, şi acum mă aduce faţă în
faţă cu mine, văzută prin prisma
oamenilor şi a rezultatelor. Stilul meu
de Leadership?... sunt oa me nii,
oameni în care mă descopăr zi de
zi, fie că sunt echipă, parteneri sau
prieteni. Suntem până la urmă, în
mare măsură, proiecţia noastră în
lumea din jur, şi mai ales în oamenii
din jurul nostru. Înainte de a fi lider
sunt om, iar provocarea reală este,
cum zice unul dintre mentorii mei,
Jim Bagnola, să fii: „a professional
human being”:  a trăi ziua cu
bucurie şi cu rod.  A fi lider
înseamnă a fi urmat în aven tu ra de a
fi tu însuţi. Unii lideri sunt urmaţi
pentru că par a avea un sens, o idee
de devenire pe care cei din jur să o
simtă valoroasă, să şi-o asume. Dar
oamenii, înainte de a urma citate,
cursuri de leadership, oricât ar fi de
bune, urmează modele, caractere.
Leadership înseamnă încredere,
grijă şi direcţie. Şi, probabil, dacă
ar trebui să definesc, acesta este
stilul meu de leadership: încredere
- pentru că îmi ştiu valorile şi mi le
hrănesc şi afirm consecvent în ceea
ce sunt, grijă -  pentru că valoarea
centrală ce mă ghidează e grija faţă
de cei din jur şi direcţie - pentru că
ştiu ceea ce îmi doresc de la mine,
şi implicit de la ceilalţi: să fim
maximum din ceea ce putem fi, să
îmi împlinesc potenţialul.
Şi dacă direcţia asta ne duce, pe
echipa mea şi pe mine, la a fi cea

mai performantă
echipă de avocaţi din
Cluj, aş putea spune,
me ta foric desigur, că
este un efect secundar.

Cum “împăcaţi”
rolul de avocat cu
cel de manager?
Viaţa de zi cu zi este
o aventură continuă,
chiar dacă din afară
poate părea uneori
rutinieră. Provocarea
permanentă, sârma
pe care umblăm zi de
zi ca un acrobat, este
armonia între grija
faţă de oameni şi atingerea
obiectivelor - fie propuse de noi,
fie asumate în comun cu clienţii
noştri. Focusul meu şi al întregii
echipe sunt partenerii şi clienţii
noştri şi protecţia intereselor lor.
Cum facem asta? Îmbinăm pregă -
tirea şi dedicarea profesională ca
avocaţi cu sistemul intern de
management care ne asigură că ne
atingem obiectivele, angajamentele
luate faţă de clienţii noştri, şi că
facem (ca de obicei) uneori
imposibilul. Şi totuşi cum facem
asta? Avem o cultură a focusului
pe client, a atingerii obiectivului şi
a dezvoltării permanente, atât
profe sională cât şi personală şi,
desigur, un sistem managerial care
susţine acest focus.
Am descoperit cu surprindere că, pe
măsură ce societatea şi echipa cresc,
pentru că facem ce promi tem, ajung
să fac mult mai mult management
decât credeam. Sala de judecată e
pasiunea mea, acolo înfloresc, dar

din păcate ajung acolo mai rar decât
îmi doresc.  Şi tot cu surprindere
am descoperit cât de multă bucurie
şi satisfacţie îmi aduce lucrul cu
oamenii şi dezvoltarea echipei şi a
sistemului. Sunt mândră de modul
sănătos şi performant în care
creştem şi mai ales de rezultatele
noastre care se sublimează natural
în satisfacţie şi încredere din partea
clienţilor şi partenerilor noştri.
Francisc de Assisi spunea: “Dă-mi
Doamne putere să schimb ce pot
schimba, tărie să duc ce nu pot
schimba şi înţelepciune să fac
diferenţa între ele”. În mare
măsură, aceeaşi provocare o am şi
o avem în fiecare zi.

Care au fost principalele lecţii
de business pe care le-aţi
învăţat în perioada de criză?
Lecţia majoră de business a
ultimilor cinci ani este prima lecţie
a oricărui manual de business:
construieşte relaţii solide pe termen
lung cu partenerii, atât clienţi cât şi
echipa, bazate pe valori asumate,
performanţă, pragmatism şi
flexibilitate. Criza e un anotimp,
sunt acei şapte ani răi de după şi de
dinaintea altor şapte ani, buni însă.
Esenţa este afirmarea şi păstrarea
valorilor proprii şi în boom şi în
criză, construcţia temeinică bazată
pe privirea pe termen lung,
parteneriat şi promisiuni ţinute.

Cum vedeţi societatea Buduşan
& Asociaţii în anul 2020? 
Societatea noastră, echipa şi
parteneriatele cu clienţii sunt o
construcţie sănătoasă care, 
neîn doielnic, dă rod. Unde vom
ajunge e mai puţin important,
contează cum vom ajunge: menţi -
nându-ne valorile şi principiile.
Credinţa noastră este că această
strategie dă încredere partenerilor
noştri şi duce la rezultate. Noi nu
targetăm să fim cei mai mari, ci
targetăm să fim cei mai buni.

Interviu cu LUIZA IULIANA BUDUŞAN, Fondator şi Coordonator, Buduşan & Asociaţii

Lecţia majoră de
business a ultimilor
cinci ani este prima
lecţie a oricărui
manual de business:
construieşte relaţii
solide pe termen
lung cu partenerii,
atât clienţi cât şi
echipa, bazate pe
valori asumate,
performanţă,
pragmatism şi
flexibilitate.
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Shilo Audit Finance este
axată pe activități de conta -
bilitate și audit financiar,
precum și pe consultanță în
domeniul fiscal. Cum s-au
dezvoltat aceste sectoare
din 2007 și până în prezent?
Ne-am înfiinţat cu un an
înainte să intrăm în acea criză
globală, și mă refer aici la anul
2008. Criză care s-a resimţit
profund în România, mai ales
începând din a doua jumătate
a anului 2009. Anul 2008 a
fost un an în care se lăsa
impresia că vom fi “ocoliţi”
de acest val. România părea la
adăpost, avea creștere
economică bună (desigur mai
ales pe anumite sectoare, după
cum bine știţi). Dar, în virtutea
profesiei mele citesc multă
presă de specialitate internă și
externă. Cu alte cuvinte, eram
la curent cu toate analizele și
prognozele destul de sumbre
pe care specialiști de marcă le
făceau, atenţionând că
urmează o criz\ de proporţii.
Și, cum trăim într-o economie
globală, această criză nu avea
cum să ne ocolească, mai
devreme sau mai târziu
urmând să se arate. Ca o
paranteză, consider că încă nu
am ieșit din această criză
profundă, nici noi, și nici
economia mondială. În acest
context, era absolut necesar a
dezvolta o paletă cât mai largă
de servicii aliniate cu profilul
meu de activitate, cu
certificările pe care le-am
obţinut de-a lungul anilor,
astfel încât să pot funcţiona pe
principiul vaselor comuni can te.
Expertizele, auditul financiar
și consultanţa financiară sunt
domenii esenţiale în
momentul în care companiile
medii, mici sau chiar mari se
confruntă cu situaţii de criză,

de restructurare, chiar de
reprofilare de activitate. Criza
mai înseamnă și schimbare, și
aici cred că rolul unei
companii precum Shilo Audit
Finance este unul esenţial.  

Cum a evoluat cererea
clienților pentru astfel de
servicii?
Am remarcat firește o creștere
destul de semnificativă în
domeniile legate de expertize
contabile, de audit financiar și
de tot ceea ce ţine de
restructurări, achiziţii, fuziuni,
insolvenţe. Pot spune că am
avut o creștere pe aceste zone
de business de peste 50% din
cifra noastră de afaceri. Era
firesc, cred, să ne adaptăm
pieţei și cerinţelor acesteia, să
oferim acele servicii de care
este nevoie pe o piaţă în
transformare, atunci când este
confruntată cu o astfel de criză
majoră. Desigur că am
continuat și activitatea
contabilă propriu-zisă, dar
criza a afectat destul de drastic
companiile mici.

Care sunt atuurile echipei
dumneavoastră de
consultanți?
Suntem o echipă extrem de
dinamică. Cred că principalul
nostru atu este acela de a fi
aproape de clienţii noștri, clienţi
pe care de fapt îi numim
parteneri. Oamenii au nevoie
de sfaturi, au nevoie s\ înţe lea -
gă (mai ales în contex tul unui
sistem legislativ în domeniul
nostru în care normele și regle -
metările legale se schimbă
destul de des), mecanismele
și, poate cel mai important, au
nevoie de un partener în care
să aibă încredere. Noi încer căm
- și având în vedere nu mă rul
tot mai mare de clienţi -,
spunem că și reușim să le
insuflăm această încredere.
Dar, după cum știţi, în dome -
ni ul nostru, cea mai bună mă -
su ră a încrederii și a construirii
unei reputaţii fără cusur o
reprezintă rezultatele pozitive.
Și, acesta este un capitol de
care, fără falsă modestie,
suntem foarte mândri. Iar,
rezultatele pozitive, înseamnă

firește, multă muncă, multă
“învăţare”, într-un mediu în
care schimbările se petrec
foarte rapid și în care trebuie
s\ fii în permanenţă la curent
cu orice modificare legislativă. 

Cum apreciați concurența
din sectorul de consultanță
fiscală, de evaluare, de
contabilitate și de audit
financiar?
În primul rând concurenţa este
foarte bună, este stimulativă și
are rolul esenţial de a te
menţine mereu “în priză” și în
atenţie maximă în tot ceea ce
faci. Știţi bine că noi NU
avem voie să greșim! În al
doilea rând, cred că este loc
pentru toată lumea și pentru
toate companiile din domeniu,
indiferent de dimensiunea lor
și de – în unele cazuri – bran -
dul pe care îl au în antet. Noi
suntem profesioniști, pentru
noi nu există clienţi mari sau
mici, importanţi sau mai puţin
importanţi, pentru noi există
doar pasiunea și profesionalis -
mul cu care ne facem treaba.
Și, în sfârșit, dar, nu ca
importanţă minimă, piaţa este
cea care decide pe cine alege.
Iar partenerii și clienţii vin
către tine în primul rând
pentru că au încredere! Și, iată
că ne întoarcem la cele de mai
sus! În concluzie, competiţia
este un lucru bun, stimulativ,
mai ales atâta timp cât fiecare
jucător de pe piaţă respectă
aceleași reguli. Și… evident :
“Numai cu noi puteţi reuși!”.

Mircea FICA

ERA FIRESC SĂ NE ADAPTĂM PIEȚEI 
ȘI CERINȚELOR ACESTEIA 
Interviu cu MARIANA STOICA, General Manager, Shilo Audit Finance
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KCG este una dintre cele
mai dinamice companii de
consultantă fiscală si audit
din România. Cum a evoluat
societatea în ultimul an?
KCG a evoluat semnificativ
datorită abordării diferenţiate
orientate asupra fiecărui client
în parte. Compania noastră și-
a propus să acopere nevoile
clienţilor săi într-o manieră
complexă, fiind preocupată de
aducerea acelui plus de
valoare atât de necesar în
perioada pe care o traversăm.
Robusteţea lucrărilor de
consultanţă, audit și
contabilitate prestate se
reflectă în creșterea masivă a
portofoliului de clienţi în
perioada curentă, marea
pondere a acestora fiind
reprezentată de companii
importante pe piaţa locală,
lideri în domeniul
construcţiilor și producţiei de
materiale de construcţie,
dezvoltatori imobiliari sau
instituţii financiare, dar și
giganţi de pe piaţa
internaţională, activând în
industria farmaceutică, IT&C
și publicitate.

Care sunt atuurile echipei
dumneavoastră?
Aș putea enumera
profesionalismul, performanţa
și pasiunea. Echipa noastră
este formată din profesioniști
dinamici și entuziaști cu o
bogată experienţă în
consultanţă fiscală, audit și
contabilitate. Prin acţiuni
convergente, obiective și
priorităţi clar stabilite,
comunicare consecventă și
rapidă, încercăm să imprimăm
un anume comportament
organizaţional caracterizat de
performanţă. Întâmpinăm
provocări noi în fiecare zi, iar

pasiunea pentru ceea
ce facem este liantul
tuturor celorlalţi
factori care ne inspiră
creativitatea și ne dă
forţa necesară pentru
a merge mai departe
și a îndeplini adecvat
obiectivele asumate.
Accesul permanent la
cele mai noi
informaţii legislative,
competenţele extinse
și gândirea inovatoare
ale echipei KCG,
disponibilitatea de a fi
alături de client în
orice moment și
confidenţialitatea
absolută au făcut din
compania noastră partenerul
preferat al clienţilor noștri în
ceea ce privește serviciile
financiare. 

Cum percepeți atitudinea
clienților vis-a-vis de
modificările dese ale
Codului Fiscal? 
Desele modificări aduse
Codu lui Fiscal nu au făcut
decât să accentueze incertitu -
dinea în rândul clienţilor noștri
și în general a investitorilor
străini. În ciuda faptului că
multe dintre aceste schimbări
au fost intenţionate să încura -
jeze afacerile, nu putem vorbi
despre un mediu fiscal
predictibil în România, atât de
necesar pentru stabilitatea eco -
no mică și pentru stimularea
investiţiilor. Continua

schimbare a legislaţiei fiscale
este rezultatul necesităţii
armonizării cu directivele și
reglementările Uniunii
Europene, dar în același timp
și a încercărilor executivului
pe de o parte de a suplimenta
încasările din impozite și taxe,
iar pe de altă parte de a
diminua evaziunea fiscală.
Pentru cei care aplică însă
legea fiscală, desele schimbări
sunt o adevărată povară. De
aceea, înţelegem cu toţii
importanţa consultantului
fiscal nu doar în interpretarea
legilor cât și în planificarea și
optimizarea fiscală. 

Care sunt principalele
avantaje de natură fiscală
pe care le oferă România
investitorilor străini?

În prezent, legislaţia română
prevede o serie de facilităţi
fiscale precum: reportarea
pierderii fiscale pe o perioada
de 7 ani, amortizarea
accelerată, facilităţi oferite de
autorităţile locale, stimularea
ocupării forţei de muncă și
perfectionării profesionale.
Alte avantaje fiscale au fost
prevăzute pentru stimularea
activităţilor de cercetare-
dezvoltare, prin acordarea
unor deduceri suplimentare la
calculul profitului impozabil
în proporţie de 20% a
cheltuielilor eligibile, cota
redusă de 5% asupra bazei de
impozitare pentru livrarea
locuinţelor ca parte a politicii
sociale.
Totu[i clienţii noștri
nerezidenţi sunt contrariaţi de
faptul că, deși avem în
continuare o forţă de muncă
ieftină, România este unul
dintre statele cu cea mai
ridicată fiscalitate în acest
domeniu.

Cât de necesară este Legea
Holdingului?
Consider deosebit de utilă
reglementarea aspectelor de
taxare a companiilor de tip
holding. Deși părerile
colegilor sunt diferite în ceea
ce privește necesitatea unei
legi care să se adreseze
exclusiv holdingului,
considerănd că simpla
introducere în Codul Fiscal a
unor prevederi destinate
acestui subiect este suficientă,
cu toţii suntem de acord
asupra oportunităţii
implementării cât mai rapide
a unor prevederi clare,
orientate către aducerea și
păstrarea capitalului în
România.

Mircea FICA

NU PUTEM VORBI DESPRE 
UN MEDIU FISCAL 
PREDICTIBIL ÎN ROMÂNIA
De OTILIA NOURESCU, Partner, KCG Consulting & Advisory
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Recent ați aniversat 16 ani
de când ați fondat AG PITT
(Agenția de Proprietate
Intelectuală și Transfer de
Tehnologie). Prin ce s-a
remarcat agenția dumnea -
voastră în ultimii ani?
Nouă ne place să credem că
ne-am remarcat prin
PROFESIONALISM,
PROMPTITUDINE ŞI
SERIOZITATE,
CONFIDENŢIALITATE,
aceasta deoarece o parte din
primii clienţi au devenit per -
ma n enţi și ne-au recomandat și
altora noi, pe parcurs. Expe rie n -
ţa noastră în domeniul tehnic -
cercetare știinţifică, proiectare
investiţii, consultanţă industria -
lă inclusiv evaluare (conform
rutelor profesionale), a consti -
tuit, încă de la începutul acti -
vităţii firmei, o puternică bază
pentru diversificarea lucrărilor,
inclusiv a unui mod complex
de abordare, începând cu ela -
bo rarea strategiilor de protecţie
a proprietăţii indus triale-inte -
lec tuale într-o firmă și iden -
tificarea titlurilor de protecţie
adecvate specificului acesteia.
Pe parcurs, ne-am îndreptat cu
multă seriozitate spre domeniul
juridic, firma având în prezent
și doi juriști. Modul de abord -
are din punct de vedere tehnic
și juridic al lucrărilor din do -
me niul protec ţiei proprietăţii
industriale constituie un avantaj
din punct de vedere concuren ţial.

Care au fost cele mai mari
bucurii în cariera dvs. de
consilier în proprietate
industrială? Cum vedeți
dezvoltarea acestei profesii
în România? 
Putem să ne lăudăm ca man -
datari a unor invenţii premiate -
un premiu I la Salonul de
Invenţii de la Geneva, la alte

câteva invenţii aplicate cu
succes, cu expertize impor -
tante, și nu în ultimul rând,
suntem mandatarii unui porto -
foliu de mărci care se luptă
pentru notorietate.
Dar cea mai importantă reali -
za re a noastră a fost intro -
ducerea în România a ocupaţiei
de MANAGER DE INOVARE.
Conștientizând importanţa
inovării și faptul că protecţia
proprietăţii intelectuale-
industriale stă la baza acesteia,
în cadrul Proiectului Cadru 5
am acceptat să fim cooptaţi în
proiectul EURO INNOVA -
TION MANAGER FOR CEE
COUNTRIES (EIM-CEE).
În baza contractului IPS-2000-
00056 cu Comunitatea Euro -
peană, în perioada 2002 -2004,
S.C. AGPITT SRL a fost
contractor alături de parteneri
din Bulgaria, Slovacia, Litua -
nia, Letonia, Polonia, coordo -
nator principal Cehia, prin
Univ. Tehnică din Brno şi BIT
Viena. Proiectul EIM – CEE a
urmărit creerea unui sistem de
instruire continuă şi de
diseminare a bunelor practici
din domeniu inovării, formarea

experţilor în transferul de teh no -
logie şi inovare la nivelul stan -
dard cerut în Europa. Pri me le
şase diplome de „MANAGER
DE INOVARE”au fost
acordate participanţilor români
în anul 2002. Cu ocazia acestui
proiect am lansat ideea
introducerii în România a două
ocupaţii importante: manager
de inovare și  broker/agent de
tehnologii.
După 2004, S.C. AGPITT
SRL, cu forţe proprii, a
continuat preocupările pentru
instituţionalizarea în România
a ocupaţiei de „MANAGER
DE INOVARE”, a întocmit şi
susţinut documentaţia de fun da -
 mentare şi, urmare aprobării
acesteia, prin avizul nr. 1983/
16.02.2007, Direcţia programe
și strategii din cadrul Minis -
terului Muncii, Solidarităţii
Sociale și Familiei, a avizat
favorabil introducerea în COR
a ocupaţiei "MANAGER DE
INOVARE", cod 241941. Iar
în martie 2008 a fost validat şi
standardul ocupaţional pentru
ocupaţia „MANAGER DE
INOVARE”. În prezent, S.C
AGPITT SRL estă membră și
în Comitetul Tehnic naţional de
standardizare - ASRO/CT 383
,,Managementul inovării’’. 
Legătura între ocupaţiile de
„consilier în proprietate
industrială” și „manager de
inovare” este evidentă,
deoarece o parte din unităţile
de competenţă ale acesteia din
urmă sunt cuprinse în unităţile
de competenţă ale primei. Con -
sultanţa în domeniul protecţiei

proprietăţii industriale pe care
o oferă consilierul în proprie -
tate industrială, deci și firma
noastră, constă în identificarea
soluţiilor noi, inclusiv elabo -
rarea de documentaţii și asis -
tenţă pentru protecţia acestora,
al căror proces de valorificare
(procesul de inovare) este
organizat, coordonat, controlat-
evaluat de managerul de
inovare. Considerăm (fără a fi
acuzaţi de lipsă de modestie)
că prin „managerul de inovare”
am contribuit și la punerea în
valoare (încă odată) a
importanţei  protecţiei
proprietăţii industriale în cadrul
procesului de inovare, implicit
a competenţelor consilierilor în
proprietate industrială.

Ce criterii trebuie să
îndeplinească companiile
care apelează la transferul
de proprietate intelectuală-
industrială și în ce condiții se
face acest lucru?
Transferul de tehnologie se
face atunci când consideri că
este mai bine să apelezi la
experienţa altuia, să aplici
soluţii, tehnici și metode ale
căror rezultate se cunosc deja și
sunt eficiente. Astfel, scutești
alocarea de fonduri pentru
cercetare-proiectare și, ce este
cel mai preţios, timp. Contractele
de transfer de proprietate inte -
lec tuală-industrială se întoc -
mesc in conformitate cu legis la -
ţia în vigoare, iar valorea lor se
negociază între cele două păr ţi,
fiind o înţelegere între acestea.

Mircea FICA

AM INTRODUS ÎN ROMÂNIA 
OCUPAȚIA DE MANAGER DE INOVARE
Interviu cu MARIOARA FAIGHENOV, Director, AG PITT
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Când s-a înființat Internal
Control Institute în România
și care este scopul său ?
~n luna octombrie 2012 ICI a
inaugurat oficial filiala sa din
România, Internal Control
Institute România. Internal
Control Institute (ICI) este o
organizaţie care se dedică în
exclusivitate controlului intern,
managementului riscului și
guvernanţei corporative.
Astfel, Internal Control Insti -
tute furnizează metodologii de
control intern, guidelines-uri
precum și sfaturi practice
legate de implementarea de
controale interne adecvate și
eficiente în cadrul organizaţii lor.
Beneficiind de o bogată
experienţă dezvoltată în
domeniul controlului intern,
managementului riscului și
guvernanţei corporative,
precum și cu ajutorul corpului
său de lectori și experţi pro -
veniţi din rândul profesioniș -
tilor cu experienţă certificată
din domeniul auditului intern,
administraţiei publice,
controlului intern, prevenirii și
combaterii fraudelor, precum
și cel financiar-fiscal, Internal
Control Institute USA, prin
In ternal Control Institute Ro mâ -
nia, este în măsură să asigure
instituţiilor publice și organi -
zaţiilor private din ţara noastră
următoarele produse și servicii:

Pentru organizaţiile din
sectorul privat: 
Instrumente de evaluare canti -
tativă bazate pe scoring, care
indică performanţa Consiliu -
lui Director, auditorilor interni
/ externi, profesioniștilor în con -
 trol intern și manage men tu lui
executiv; Evaluări cantitative
pe bază de scoring, care
indică eficienţa și eficacitatea
siste mu lui de control intern
din cadrul organizaţiei;

Imple mentarea unui sistem de
control intern având o abor da re
bazată pe riscuri; Programe
de membership orientate pe
schimbul de informaţii între
membrii Institutului: “sfaturi
practice legate de control
intern”; Programe de certi fi -
ca re în control intern și guver -
nan ţa corporativă;
Traininguri, cursuri de pregă -
tire profe sio nală continuă,
workshopuri; Editare de cărţi,
publicaţii, studii de caz, broșuri.

Pentru organizaţiile din
sectorul public: 
Cursuri de specializare și
perfecţionare în audit public
intern, control intern mana ge -
rial, managementul riscurilor
specifice unor domenii diverse
de activitate, prevenirea frau -

delor și politicile anticorupţie,
securitatea sistemelor
informatice, guvernanţă,
administrare financiară și
fiscală, achiziţii publice;
Traininguri efectuate la sediul
instituţiilor publice în vederea
facilitării implementării
sistemului de control intern /
managerial conform
cerinţelor OMFP 946/2005
precum și a îmbunătăţirii și
eficientizării acestor sisteme
dacă au fost deja implemen ta te
sau sunt în curs de implemen -
tare; Certificări naţionale și
internaţionale în domeniul
controlului intern;
Workshopuri și seminarii ba -
zat e pe studii de caz și apli -
caţii practice pentru dezvol -
tarea abilităţilor personalului
în înţelegerea și aplicarea
efectivă a principiilor, rolului
și metodelor de control intern
în organizaţia publică;
Implementarea programelor
informatice de management
public, control intern și ma na -
gementul riscurilor destinate
directorilor de instituţii, mana -
gementului executiv, audito ri -
lor interni / externi și profesio -
niștilor în control intern.

Care sunt criteriile după
care sunt selectați membrii
Institutului dvs.? De unde
provin aceștia ?

Membrii ICI provin din rândul
specialiștilor în control intern,
audit intern public și privat,
consultanţă de management,
sistemul financiar-bancar,
pentru a enumera numai câte va
din domeniile de activitate ale
profesioniștilor Institutului.
Membrii Institutului posedă o
bogată experienţă practică și
teoretică în domeniul contro -
lului intern, managementul
riscului și guvernanţei, iar ICI
a creat în România o oportu -
nitate reală în sensul dez vol -
tării unui cadru profesionist
pentru confirmarea competen -
ţelor individuale în acest do -
meniu. Cel mai bun exemplu
în acest sens este posibilitatea
obţinerii certificărilor
recunoscute internaţional prin
ICI. Posibi litatea de a accesa
programele de certificare sunt
condiţionate de existenţa unei
experienţe practice, de cel
pu]in 3 ani în ariile de exper -
tiză ale controlului intern.

Ce v-a determinat să vă
dedicați promovării
controlului intern și a
profesioniștilor care
activează în domeniile
controlului intern ? 
În cele mai multe cazuri,
specialiștii în control intern
duc o luptă dificilă cu
managerii și directorii de

SISTEMELE DE CONTROL 
INTERN SUNT IMPLEMENTATE 
ÎN MAJORITATEA CAZURILOR
FORMAL ÎN SECTORUL PUBLIC
Interviu cu COSMIN ȘERBĂNESCU, Președinte Internal Control Institute România
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instituţii în încercarea lor de a
proteja patrimoniul public și privat
de risipă și pierderi, a îmbunătăţi și
eficientiza constant procese,
activităţi și sisteme de afaceri, a
promova standarde de
independenţă și profesionalism, a
crea o cultura a managementului
de risc și a controlului intern, pe
scurt a crea un mediu controlat,
foarte bine organizat metodologic,
cu scopul realizării obiectivelor și
maximizării profitului, dacă ne re fe -
rim la sectorul privat, respectiv ofe -
ririi de servicii optime cetăţea nului,
dacă ne referim la sectorul public. 
Acestor profesioniști în control
intern li se adresează Institutul în
încercarea comună de a dezvolta
competenţele și abilităţile necesare
ducerii acestei lupte dacă putem să
îi spunem astfel. Încercăm prin
efor turi comune și îmbinarea abi -
lită ţilor, cunoștinţelor și experienţei
deţinute să punem bazele unei
dezvoltări profesioniste și
sustenabile a sistemelor de control
intern public și privat din România.
Domeniile de expertiză ale ICI pot
contribui la îmbunătăţirea curri cu lei
universitare din România,
deficitară în ceea ce privește
tematica managementului riscului,
controlului intern și guvernanţei.

Cum apreciați nivelul actual al
controlului intern în companiile
private și în  instituțiile de stat
din România ?
Dacă ne referim la sectorul public,
putem constata de cele mai multe
ori că sistemele de control sunt
implementate eminamente formal.
Mediul de control intern din
sectorul public necesită `mbunătă -
ţiri semnificative. Sesizând nevoia
de perfecţionare a acestor sisteme
precum și a dezvoltării continue a
abilităţilor deţinute de personalul
responsabil de efectuarea și coor -
donarea acestor activităţi, Institutul
își concentrează și coordonează

resursele pe următoarele domenii
de interes: Implementarea,
evaluarea și dezvoltarea sistemului
de control intern managerial în
vederea conformităţii cu  cerinţele
standardelor definite prin OMFP
946/2005; Managementul riscurilor
specifice sistemului financiar-
contabil, administrării
patrimoniului, achiziţiilor publice,
mentenanţei echipamentelor,
derulării contractelor, sistemelor
informatice etc.; Aplicarea în
instituţia publică a principiilor
performanţei și bunei guvernanţe.
Pentru a răspunde cerinţelor și
nevoilor specifice sectorului
public, Institutul a dezvoltat un soft
de control intern care facilitează un
management eficient al controlului
managerial în instituţiile publice.
Spre deosebire de sectorul public,
sectorul financiar-bancar din
România beneficiază de imple -
mentarea unor sisteme eficiente și
adecvate de control intern. Acest
lucru este datorat în mare măsură
faptului că băncile mamă ale filia -
lelor din ţara noastră au impus și
facilitat prin politicile și proce -
durile proprii preluarea celor mai
bune practici interna ţionale în ma -
te rie de implementare și admi nis -
trare corespunzătoare a sistemelor
de control intern și managementul
riscului. O confuzie des întâlnită în
mediul de control intern din ţara
noastră este cea dintre controlul
intern și auditul intern. De cele mai
multe ori și cu precădere în
sectorul public oamenii se așteaptă
ca rolul controlului intern să fie
preluat de către auditul intern, fără
a acorda acestuia din urmă șansa
exercitării sale în mod independent
și nepăr tini  t or. 

Domnule Președinte, ce
avantaje vă oferă statutul de
filială locală a ICI din Orlando,
Florida (SUA) ?
Prin intermediul Internal Control

Institute, membrii Internal Control
Institute România sunt parte a
comunităţii de profesioniști în
control intern, managementul
riscului și guvernanţei corporative,
recunoscută în întreaga lume,
având acces totodată la o serie de
avantaje și beneficii cum ar fi:
membri ai celui mai prestigios
furnizor de instruire și educaţie în
domeniul controlului intern,
managementul riscului și
guvernanţei corporative; obţinând
certificările Institutului – Certified
Internal Control Specialist (CICS),
Certified Internal Control
Professional (CICP), Certified
Internal Control Examiner (CICE),
Certified Internal Control Trainer
(CICT); Specialist certificat în
Control Intern Managerial (SCIM
– sector public)  – ne sunt
recunoscute competenţele
profesionale și putem astfel avansa
în carieră; implicare și participare
în cadrul proiectelor și activităţilor
Institutului; participare la cursuri
de pregătire și perfecţionare în
ariile de expertiză; posibilitatea
implicării în elaborarea
materialelor specifice activităţii
Institutului; participare activă în
comisiile Institutului în vederea
extinderii activităţilor; interacţiune
cu organizaţii similare din
străinătate; recunoaștere la nivel de
expertiză în România; training în
vederea obţinerii certificărilor;
sprijin și coaching în carieră de la
seniorii Institutului.
Pentru a asigura toate aceste
beneficii și în scopul creării unei
pepiniere pentru viitorii specialiști
în control intern din România, ICI
România a creat Internal Control
Academy. Internal Control
Academy se adresează tinerilor
profesioniști care activează în
domeniul controlului intern,
managementul riscului și guver -
nanţei, aflaţi la început de carieră.

Mircea FICA

Cosmin Şerbănescu este
Preşedintele Internal
Control Institute
România. Domnia sa
deţine o bogată
experienţă atât în
domeniul controlului
intern şi auditului intern,
cât şi în cel al auditului
extern. Cunoştinţele
teoretice în domeniul
auditului intern,
controlului intern şi
managementul riscului
sunt dublate de
certificările
internaţionale pe care le
deţine şi de experienţa
acumulată ca practician.

Spre deosebire de
sectorul public,
sectorul financiar-
bancar din România
beneficiază de imple -
mentarea unor
sisteme eficiente și
adecvate de control
intern. Acest lucru
este datorat în mare
măsură faptului că
băncile mamă ale
filia lelor din țara
noastră au impus și
facilitat prin politicile
și proce durile proprii
preluarea celor mai
bune practici interna -
ționale în ma te rie de
implementare și
admi nis trare
corespunzătoare a
sistemelor de control
intern și
managementul
riscului.
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DOAR 6% DIN FIRMELE 
INTRATE ÎN INSOLVENŢĂ 
SCAPĂ DE FALIMENT

Arin Stănescu, preşedintele
UNPIR (Uniunea Naţională a
Practicienilor în Insolvenţă din
România), a declarat că ţara
noastră se află în cel de-al
cincilea an de criză economică,
menţionând că recuperarea
creanţelor este problema cea mai
dificilă a practicienilor în
insolvenţă.

Arin Stănescu a precizat că, în
această toamnă, va fi transmis
Parlamentului Codul
Insolvenţei, care cuprinde toată
legislaţia din domeniu.
Totodată, preşedintele UNPIR a
menţionat faptul că Fondul
Monetar Internaţional nu
agrează promulgarea Legii
Insolvenţei persoanelor fizice.

“Creditele neperformante vor
continua să crească în lipsa unor
finanţări noi în economia
românească”, a subliniat Andrei
Cionca, Founding Associate,
Casa de Insolvenţă Transilvania
(CITR). El a anunţat că CITR a
demarat crearea unui fond (cu un
capital iniţial de 10 milioane de
euro) care să investească în
companiile aflate în
restructurare.
“Vom avea astfel acces la bani.
În prezent suntem într-un cerc
vicios, chiar dacă restructurezi,
nu ai capitalul de care ai nevoie.
Totodată, se pot face restruc -
turări şi în afara insolvenţei (out
of court)”, a explicat Cionca.

DOAR 6% DIN FIRMELE INTRATE 
ÎN INSOLVENŢĂ SCAPĂ DE FALIMENT

Companiile aflate în portofoliul
CITR care sunt în insolvenţă au

Legal Magazin şi Business Mark au organizat joi, 27 iunie 2013, la Hotel Howard Johnson din
Bucureşti, conferinţa Back in business vs. “Purgatoriul” falimentului. Partenerii evenimentului au
fost Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR), Rominsolv, Rovigo, Wolters Kluver şi Expense Reduction
Analysts - România. Moderatorul conferinţei a fost Cristian Ionescu, Country Manager,  Expense
Reduction Analysts – România.
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active de circa 500 de milioane
de euro şi datorii de 2 miliarde
de euro, gradul de acoperire a
datoriilor  ridicându-se la 25%,
nivel similar cu cel din
Uniunea Europeană. Andrei
Cionca a evidenţiat însă că rata
de succes (companiile care ies
cu bine din procedura
insolvenţei) este de doar 4%-
6%, comparativ cu procentajul
de 20% la nivelul UE. Astfel,
în România, din 30.000 de
insolvenţe, doar 1.000 de firme
sunt restructurate, restul
sfârşind în faliment.

ÎN 2013 VOR INTRA ÎN INSOLVENŢĂ
MAI MULTE FIRME MARI

Companiile care intră în
insolvenţă au o durată medie de
funcţionare de 7-8 ani, iar golul
financiar şi social lăsat de
acestea nu poate fi înlocuit de
firmele nou-înfiinţate decât
după 3-4 ani de activitate,
astfel că procesul de regenerare
a economiei este aproape
inexistent.
Iancu Guda, Business & Debt
Collection şi Macroeconomic
Analyst Coface, a declarat că
2012 a fost primul an după
2008 care a înregistrat, pe
întreg parcursul, o creştere per
total a insolvenţelor mai rapidă
decât cea a firmelor 
nou-înmatriculate. Potrivit
Coface, dacă 2012 a fost anul
insolvenţelor
microîntreprinderilor, în 2013
se va înregistra un număr mai
mare de insolvenţe în cazul
firmelor medii şi mari.

MULTE PRIMĂRII SUNT ÎN CRIZĂ 
DE LICHIDITĂȚI

Un număr important de
primării, mai multe sute de
autorităţi administrative locale,

ar putea intra în insolvenţă
până la sfârşitul anului din
cauza lipsei de lichidităţi, a
declarat Gheorghe Piperea,
partener coordonator la
Rominsolv. Se vorbeşte despre
200 de primării din România
care vor intra în insolvenţă,
până la sfârşitul anului, dar

trebuie să ne aşteptăm la mult
mai multe insolvenţe, din cauza
imposibilităţii acestora de a-şi
onora datoriile, fiind în criză
de lichidităţi, a spus Piperea. În
opinia acestuia, actuala criză de
lichidităţi şi datoriile acumulate
de unităţile administrativ-
teritoriale vor crea băncilor
comerciale un nou tip de
probleme legate de
provizioanele pentru creditele
acordate autorităţilor publice
locale.

La evenimentul Back in
business vs. “Purgatoriul”
falimentului, care şi-a propus
să analizeze fenomenul
insolvenţelor din perspectiva
mediului de afaceri, a
sistemului financiar-bancar şi a
practicienilor în insolvenţă, au
fost prezenţi peste 70 de
participanţi, reprezentanţi ai
companiilor specializate în
insolvenţă şi reorganizare, ai
băncilor comerciale,
instituţiilor financiare non-
bancare şi ai mediului de
afaceri.

Au mai susţinut prezentări
următorii invitaţi:
Gabriel Ţuţu, Director General
Adjunct, Autoritatea pentru
Administrarea Activelor
Statului;
Cristina Irina Drăgușin,
Consilier Juridic, Oficiul
Naţional al Registrului
Comerţului;
Rudolf Vizental, Managing
Partner, Casa de Insolvenţă
Transilvania;
Octavian Marcu, Director
Restructuring & Workout,
Piraeus Bank România;
Roxana Pârvu, Manager Zona,
Divizia Profesii Liberale &
Retail, Libra Internet Bank.

Mircea FICA

Perioada de criză
economică 
s-a prelungit 
foarte mult.
Arin Stănescu,
preşedintele UNPIR

Creditele
neperformante vor
continua să crească.
Andrei Cionca,
Founding Associate,
Casa de Insolvenţă
Transilvania
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Devenit deja tradiţie,
eve nimentul
“Bucharest Air

Transport Conference” a
ajuns la cea de-a patra ediţie.
În acest an, conferinţa s-a
desfăşurat pe 6 iunie 2013, la
Palatul Parlamentului
(Camera Deputaţilor), sub
motto-ul “Towards Achieving
Unity In Air Transport”.
Această ediţie a fost dedicată
Profesorului Nicolas
Mateesco Matte, părintele
dreptului aerian și spaţial, care
anul acesta împlinește 100 de
ani. La conferinţă au parti -
cipat peste 250 de experţi.
Evenimentul a fost organizat
de Team Aviation Solution,
sub egida Ministerului
Transporturilor şi a Organi za ţi ei
Aviaţiei Civile Internaţio nale
(International Civil Aviation
Organization - ICAO).
Partenerii  evenimentului au
fost Autoritatea Aeronautică
Civilă Română, ROMATSA,
Astaldi, Blue Air, Cabinet
Individual Avocat “A.C.
Pop”, Aeroporturi Bucureşti,
The International Institute of
Air and Space Law,
Universitatea Leiden din
Olanda şi The European
Aviation Club. Legal Magazin
a fost partener media al
acestui important eveniment.

TEME DE DISCUȚIE IMPORTANTE
ȘI INVITAȚI PRESTIGIOȘI

Temele de discuţie au abordat
unele dintre cele mai
importante aspecte ale
activităţii de transport aerian:
independenţa financiară,
taxele de aeroport, provocările
generate de creşterea
traficului etc. De asemenea, în
cadrul evenimentului a fost
prezentat un Raport privind

cea de-a şasea Conferinţă
Internaţională ICAO și au fost
dezbătute cele mai noi aspecte
legislative și de reglementare
din domeniu. Agenda eveni -
men tului a fost structurată în
cinci paneluri de discuţie,
fiecare dintre ele adresate
unui domeniu specific: pro -
vocări actuale în aviaţia civilă,
pachetul privind aeroporturile,
autorităţi naţionale şi furnizori
de servicii de navigaţie aeriană,
transportatori aerieni şi, nu în
ultimul rând, aspecte privind
răspunderea în dreptul aerian.   
Printre invitaţii la conferinţă
s-au numărat: Jiefang Huang,
Organizaţia Aviaţiei Civile
Internaţionale; Fredrik
Kampfe, Agenţia Europeană
pentru Siguranţa în Aviaţie;
Mate Gergely, Comisia
Europeană; Cătălin Radu,
Preşedinte Conferinţa Aviaţiei
Civile Europene; Aleodor
Frâncu, Director General,
ROMATSA; George Firican,
Director Regional Adjunct al

ICAO EUR/NAT Office
Paris, Prof. Pablo Mendes de
Leon, Director International
Institute of Air and Space
Law, Leiden University,
Cornel Constantin Poterașu,
Director General Adjunct,
Aeroportul București; David
Ciceo, Director General,
Aeroportul Cluj.

DESPRE NICOLAS MATEESCU MATE

A absolvit Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii
București în 1937 și a fost
membru al Baroului București
până în 1946. Membru de
onoare din străinătate al
Academiei Române, Nicolas
Mateescu Mate a emigrat în
Canada în 1950, unde a de -
venit membru al baroului din
Quebec (din 1965). Din 1951
a fost profesor la Catedra de
Drept Aerian (apoi Catedra de
Drept Aerian şi Spaţial),
predând primul curs în limba
franceză în acest domeniu pe

continentul nord-american. În
1976, a fondat Centrul de
Cercetări pentru Drept Aerian
şi Spaţial din Montreal, al
cărui director a devenit. În
1989, a fost numit repre zen -
tant permanent pentru Canada
în Organizaţia Internaţională
de Aviaţie Civilă. 
Nicolas Mateescu Mate a mai
fost preşedinte şi
vicepreşedinte pe viaţă al
Asociaţiei de Drept
Internaţional, membru al
Academiei Internaţionale de
Aeronautică şi al Societăţii
Regale din Canada,
vicepreşedinte al Asociaţiei
Internaţionale a Avocaţilor,
Juriştilor şi Experţilor în
Dreptul Spaţial Aerian din
Roma (din 1971) etc.

DESPRE TEAM AVIATION SOLUTION

Team Aviation Solution este o
asociaţie non-profit al cărui
principal scop este
diseminarea dreptului aerian
în România și Europa de Est,
construind în acest sens o
serie de evenimente de
anvergură, dintre care
“Bucharest Air Transport
Conference” este cel mai
mare. Totodată, au fost
dezvoltate parteneriate cu
Leiden Institute of Air and
Space Law și colaborări cu
McGill Institute of Air and
Space Law.

Mircea FICA

“BUCHAREST AIR TRANSPORT 
CONFERENCE 2013” A REUNIT 
ELITA AERONAUTICII EUROPENE
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Bucureştiul a fost
pentru prima dată
gazda uneia dintre

cele mai importante reuniuni
ECTA - European
Community Trademark
Association. Cea de-a 32-a
Conferinţă Anuală ECTA a
avut loc în zilele de 20 şi 21
Iunie 2013, la hotel JW
Marriott, şi a reunit peste 650
de profesionişti în domeniul
protecţiei mărcilor. 
Avocaţi sau consilieri de
mărci cu practică în ţările
Uniunii Europene, precum şi
în faţa Oficiului pentru
Armonizarea Pieţei Interne
(OHIM) de la Alicante şi
consilieri de mărci din
celelalte ţări ale lumii, cu
interese în Uniunea
Europeană, au dezbătut pe
parcursul celor două zile de
conferinţă subiecte
importante şi cu impact direct
în domeniu. Pe primul loc în
cadrul discuţiilor au fost
propunerile de modificare ale
legislaţiei în domeniul
mărcilor, publicate de către
Comisia Europeană în luna
martie a acestui an. 
Importanţa reuniunii este dată
de faptul că marca
comunitară acoperă printr-o
singură înregistrare tot
teritoriul Uniunii Europene şi
este subiectul unor
reglementări specifice la
nivelul acesteia. Avoca]ii şi
consilierii specializaţi în
dreptul mărcii comunitare
sunt cei care au practică
constantă în oricare din ţările
din Uniune. 
Pe data de 19 iunie, înainte
de deschiderea oficială a
Conferinţei, au avut loc
şedinţele Comitetelor de
lucru din cadrul ECTA, cum
ar fi Comitetul Legislativ,

Comitetul de Armonizare,
Comitetul pentru Internet,
Comitetul Anti-Contrafacere,
Comitetul pentru Afaceri
Profesionale. Unul dintre cele
mai mari şi mai active
comitete, Comitetul Anti-
Contrafacere, a organizat 
o masă rotundă în data de 
19 iunie, pe tema ultimelor
noutăţi în domeniul luptei
împotriva contrafacerii. La
masa rotundă au participat,
din partea Comitetului,
domnul Marius Schneider,
doamna Raluca Vasilescu
(organizator), domnul Jim
Bikoff, precum şi
reprezentanţi ai Autorităţii
Naţionale a Vămilor şi ai
Inspectoratului General al
Poliţiei de Frontieră. 
Organizarea celei de-a 32-a
Conferinţe Anuale la
Bucureşti a fost hotărâtă de
Consiliul ECTA încă din
2007 şi reprezintă o onoare
pentru ţara noastră de a
găzdui o categorie importantă
de profesionişti europeni, şi

totodată şi o modalitate
pentru aceştia de a vizita şi
cunoaşte Capitala, în special,
şi România, în general.  
Conferinţa Anuală a fost
organizată de către membrii
români ai Consiliului
Asociaţiei: Raluca Vasilescu,
reprezentant Cabinet M.
Oproiu şi coordonator al
evenimentului şi Andrei
Ratză, reprezentant Cabinet
Ratză şi Ratză. Primăria
Municipiului Bucureşti a
acordat sprijinul logistic
necesar.

DESPRE ECTA – EUROPEAN
COMMUNITY TRADEMARK
ASSOCIATION

ECTA este o organizaţie euro -
 peană interguverna men tală
stabilită de către Comunitatea
profesională a Consilierilor
Europeni specializaţi în
domeniul procedurilor legale
privind marca comunitară
(Community Trademark),
care organizează Conferinţe

anuale în Statele Membre
UE. Asociaţia a fost creată
acum 32 de ani, în vederea
îmbunătăţirii aplicării
legislaţiei de profil, precum şi
a comunicării mai eficiente
între profesioniştii din ţările
membre.
În cadrul ECTA funcţionează
mai multe comitete de lucru,
cum ar fi: Comitetul
Legislativ, Comitetul Anti-
Contrafacere, Comitetul de
Armonizare etc., fiecare
dintre ele activând pe diverse
sub-domenii ale dreptului
mărcilor.
Unul dintre cele mai mari şi
mai active comitete de lucru
este Comitetul Anti-
Contrafacere (Anti-
Counterfeiting Committee, pe
scurt ACC), care are peste 50
de membri din toate ţările
lumii. Având în vedere nece -
sitatea coordonării eforturilor
între diverse ţări pentru
combaterea contrafacerii,
ACC are o susţinută activitate
de informare reciprocă a
membrilor săi privind aspecte
practice ale luptei împotriva
contrafacerii, atât în Uniunea
Europeană, cât şi `n alte ţări.
De asemenea, în cadrul ACC
se elaborează  puncte de
vedere la modificări ale
legislaţiei europene, cum ar
fi, de exemplu, propunerea de
amendare a Regulamentului
(CE) 1383/2003 al Consi -
liului privind intervenţia
autorităţilor vamale împotriva
mărfurilor suspectate de a
aduce atingere anumitor
drepturi de proprietate
intelectuală, precum şi
măsurile care trebuie aplicate
mărfurilor care aduc atingere
anumitor drepturi de
proprietate intelectuală.

Mircea FICA

BUCUREȘTIUL 
A GĂZDUIT 
CEA DE-A 32-A 
CONFERINȚĂ 
ANUALĂ ECTA



EEXIMBANK, PROFIT DE APROAPE 30 MILIOANE LEI 
ÎN PRIMUL SEMESTRU
EximBank a înregistrat, în
primele şase luni ale acestui an,
un profit brut de aproape 30 de
milioane de lei, dublu faţă de
nivelul întregului an 2012,
potrivit datelor financiare
preliminare.
”Pentru acest an ne-am setat ca
obiectiv creşterea organică,
dezvoltarea activităţii fiind
corelată şi cu o creştere a
eficienţei în utilizarea
resurselor. Acţiunile întreprinse
pe finalul anului trecut şi la
începutul acestui an pentru

repoziţionarea băncii au dat
rezultate astfel că, în primul
semestru al acestui an,
EximBank a înregistrat o
creştere a veniturilor bancare
cu aproape 5% faţă de perioada
similară din 2012, în timp ce
cheltuielile operaţionale s-au
redus cu 15%”, a spus Traian
Halalai (foto), preşedintele
EximBank.
El a adăugat că dinamizarea
activităţilor comerciale ale
băncii este evidentă, expunerea
totală a EximBank în nume şi

cont propriu fiind, la jumătatea
anului, cu 22% peste nivelul de
la finele anului trecut.
”Per ansamblu, activitatea de
creditare s-a accelerat în
primele şase luni, dinamica
acesteia depăşind-o pe cea a
garanţiilor, ceea ce arată că
segmentul corporate începe să
vadă în EximBank un
finanţator viabil, nu numai un
girant pentru creditele
contractate de la alte bănci
comerciale”, a mai spus Traian
Halalai.

În primele cinci luni ale anului
2013, exporturile FOB ale
României, în valoare de 19,69
miliarde euro, au depăşit cu
5,7% volumul exporturilor din
aceeaşi perioadă a anului 2012.
Livrările către ţările membre UE
înregistrează o creştere de 4,7%
comparativ cu aceeaşi perioadă
a anului trecut, în timp ce
exporturile în zona extra
comunitară, ca şi în anul trecut,
îşi menţin trendul mai accentuat
de creştere, înregistrând un ritm

de 8,2%. Privitor la importuri, în
perioada 1.01.2013 –
31.05.2013, acestea s-au cifrat la
21,87 miliarde euro, în scădere
cu 1,9% faţă de aceeaşi perioadă
a anului 2012. În luna mai a
anului în curs, acestea au scăzut
cu 3,8% comparativ cu luna
aprilie şi cu 10,5% faţă de luna
mai 2012.
Deficitul comercial, după
primele cinci luni ale anului, a
fost de 498,6 milioane euro, mai
redus cu 532,3 milioane euro
decât cel înregistrat în acelaşi
interval în 2012.
În structură, exporturile constau
din peste 76% produse
manufacturate, cele ale
industriei constructoare de
maşini şi de echipamente de
transport deţin o pondere de
42,8% din total, iar produsele
manufacturate ale industriilor
uşoară, metalurgică, prelucrării
lemnului, 33,8%. 

EXPORTURILE ROMÂNIEI 
SUNT ÎN CREŞTERE

RAIFFEISEN BANK 
INTRODUCE UN NOU SERVICIU
PENTRU IMM -URI
Raiffeisen Bank oferă posibilitatea IMM-urilor să-şi recupereze
TVA-ul pentru cheltuielile în interes de afaceri efectuate în
străinătate cu cardul business sau cu numerar. Raiffeisen Bank a
emis, până acum, peste 57.000 de carduri Visa Business Gold
sau Silver, iar la avantajele acestui mijloc de plată, se adaugă
serviciul de recuperare a TVA-ului pentru cheltuieli în
străinătate precum: participare la târguri/evenimente
internaţionale, cazare, masă protocol, transport, cheltuieli cu
furnizorii externi etc. Cardurile business permit plăţile fără
numerar în ţară şi străinătate la un cost minim pentru companie,
asigură asistenţă gratuită non-stop, pachet complet de asigurare
pe perioada călătoriei, tranzacţii pe Internet în deplină siguranţă;
în plus, cardul de credit business are limita de credit acordată pe
baza rezultatelor companiei, dobânda zero şi flexibilitate în
rambursare, perioada de graţie până la 45 de zile pentru plăţi
făcute la comercianţi. „Orice client IMM al băncii poate accesa
serviciul de rambursare a TVA-ului extern oferit în colaborare
cu partenerul nostru, Taxback.com, posesorii de carduri
beneficiind de un comision preferenţial. Astfel, până la 27%
(cota maximă a TVA în UE) din cheltuielile de călătorie pot fi
recuperate, iar deplasările în interes de serviciu în străinătate vor
costa compania mai puţin; în plus, clientul va beneficia de
consultanţă în ceea ce priveşte legislaţia europeană pe fiscalitate
şi taxe oferită de partenerul nostrum Taxback.com”, a spus
Monica Udrescu, director executiv, Aria IMM la Raiffeisen Bank.
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EERNST & YOUNG DEVINE EY

Hidroelectrica a înregistrat
un profit de 481 milioane lei
pe primele şase luni ale
anului 2013. Rezultatul
financiar aferent primului
semestru este cu 47 de
milioane lei mai mare decât
profitul bugetat pe întreg
anul 2013 şi aproximativ de
două ori mai mare decât
profitul înregistrat de
companie în 2010, când
societatea a atins un
maximum al producţiei de
19,8 milioane MWh. Acest
rezultat financiar este cu atât
mai spectaculos dacă este
raportat la pierderea din
primul semestru al anului
2012, de 202 milioane lei,
sau la pierderea cumulată de
693 milioane lei raportată de
companie pe ultimele două
exerciţii financiare, 2011
respectiv 2012.
Cifra de afaceri în primul
semestru al anului a fost cu
423 milioane lei mai mare
decât cifra de afaceri
înregistrată de companie pe
primul semestru al anului
2012, respectiv de 1.686

milioane lei faţă de 1.263
milioane lei.
“Profitul înregistrat de
Hidroelectrica se datorează
maximizării veniturilor şi,
implicit, a profitabilităţii ca
efect al denunţării
contractelor bilaterale cu
traderii de energie, cu
producătorii termo şi cu
contractorii generali. Este
rezultatul renegocierii a circa
500 de contracte
dezavantajoase pentru

Hidroelectrica, a
redimensionării organigramei
cu consecinţa disponibilizării
a 900 de salariaţi, a
comasării sucursalelor, a
optimizării proceselor de
producţie şi a eficientizării
vânzării pe cele cinci canale
de distribuţie”, a declarat
Remus Borza, fost
administrator judiciar al
companiei, în prezent
membru al Consiliului de
Supraveghere.

Ernst & Young trece, începând cu 1 iulie
2013, printr-un amplu proces de rebranding la
nivel global, prin care compania îşi
redefineşte numele, logo-ul şi tagline-ul.
Astfel, Ernst & Young devine EY, logo-ul se
transformă pentru a răspunde acestei
modificări, iar noul tagline al companiei este
„Building a better working world”. Această
redefinire a identităţii vizuale vine să reflecte
noua strategie a companiei, Vision 2020.
„EY îşi doreşte să construiască împreună cu
angajaţii şi partenerii săi un mediu de afaceri
bazat pe încredere, sustenabilitate şi
leadership. De aceea, pentru noi este
important să livrăm servicii de cea mai bună

calitate şi să contribuim la reconstruirea
încrederii în pieţele de capital şi în economiile
din întreaga lume. La EY formăm o generaţie
de lideri de business, care aduc rezultate
sustenabile în societate. Astfel, dorim să
construim o lume mai eficientă, responsabilă
şi colaborativă, atât pentru cei 167.000 de
angajaţi EY, cât şi pentru clienţii şi
comunităţile pentru care lucrăm în întreaga
lume”, a spus Bogdan Ion, Country Managing
Partner, EY România.
În România, rebranding-ul este însoţit de
mutarea în noul sediu din Bucharest Tower
Center, unde compania va ocupa cele cinci
dintre etajele superioare ale clădirii.

O COMPANIE
OLANDEZĂ
VA PRIMI 532 
MILIOANE DOLARI
PENTRU FORAJE
ÎN MAREA NEAGRĂ

ExxonMobil Exploration and
Production, subsidiară a
ExxonMobil, şi OMV Petrom vor
da, în următorii patru ani firmei
Diamond Offshore Netherlands
B.V. suma de 532 milioane dolari
(circa 1,9 miliarde lei), fără TVA,
pentru servicii de foraj marin
(offshore) în Marea Neagră,
conform unui anunţ de atribuire
publicat pe site-ul guvernamental
de licitaţii publice. Cu toate că,
iniţial, valoarea contractului a fost
de 750 milioane dolari, iar firma
olandeză singura participantă la
licitaţie, părţile au convenit, prin
negociere, pentru suma de 532
milioane dolari. Tot cele două
companii vor investi, în următorii
patru ani, circa 68 milioane de
dolari (fără TVA) pentru forări în

Marea Neagră, conform altor
şapte anunţuri de atribuire
publicate, în luna iunie, pe site-ul
guvernamental de licitaţii publice.
Cele două companii vor investi
pentru explorare, în total, circa un
miliard de dolari. ExxonMobil şi
OMV Petrom au în concesiune
perimetrul Neptun din Marea
Neagră, iar în februarie 2012,
companiile au anunţat
descoperirea unei rezerve de gaze
naturale cuprinsă între 42-84
miliarde de metri cubi de gaze.

HIDROELECTRICA,
PROFIT DE 481 MILIOANE
LEI PE PRIMELE ŞASE LUNI 
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MANAGERII PROIECTELOR DE INVESTIŢII 
SE AŞTEAPTĂ LA O CREŞTERE A VALORII ACESTOR
PROIECTE ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Cei 4.365 de evaluatori
autorizaţi şi 348 de societăţi
de evaluare înregistrate la
ANEVAR sunt interesaţi de
cost-eficienţa operaţiunilor
bancare de mare valoare şi de
rapiditatea accesului la
fondurile proprii, chiar şi de
la distanţă, precum şi de
surse suplimentare de
finanţare a investiţiilor lor.
De la începutul anului 2013,
Libra Internet Bank oferă o
gamă completă de soluţii
financiare pentru evaluatori şi
companii de profil,
cuprinzând bonus la
economisire, produse de
finanţare, carduri şi serviciul

modernizat de Internet
Banking.
Optând pentru operarea
online la Libra Internet Bank,
experţii şi societăţile de
evaluări beneficiază de o
modalitate de conectare
modernă şi comodă prin

SMS, fără token sau alte
dispozitive costisitoare, fără
taxă de activare şi fără taxă
de abonament lunar, iar
comisioanele online sunt cu
circa o treime mai mici decât
în sucursale. Diversitatea
operaţiunilor posibile prin
aplicaţia online cuprinde
plăţi, constituire/spargere
depozite, schimburi valutare
la curs standard şi negociat,
activarea / dezactivarea
cardurilor pentru utilizare
online, vizualizarea de acte,
grafice de rambursare, blocaje
pe cont, rapoarte variate, iar
soldurile şi extrasele de cont
sunt actualizate în timp real
după fiecare operaţiune.
Evaluatorii pot economisi pe
card Libra Gold, cu o
dobândă avantajoasă acordată
de bancă pentru solduri de
peste 500 lei. 

În ciuda condiţiilor economice dificile, 59%
dintre managerii de proiecte de investiţii din
Europa Centrală şi de Est se aşteaptă la o
creştere a valorii acestor proiecte în
următoarele 12 luni. Optimismul privind
cheltuielile de investiţii domină toate
industriile, în special cea energetică minieră
şi de utilităţi, precum şi sectorul de
infrastructură de transport şi logistică. 
Acestea sunt câteva dintre rezultatele primei
ediţii a raportului PwC Delivering Capital
Projects in CEE/CIS (Realizarea proiectelor
de investiţii în CEE/CIS). 
“Proiectele de investiţii – incluzând fabrici,
proprietăţi imobiliare şi proiecte de
infrastructură publică precum drumuri, căi
ferate şi centrale electrice – sunt principalii
factori care susţin dezvoltarea economică, în
special în pieţe emergente cum sunt cele din
Europa Centrală şi de Est şi din Comunitatea

Statelor Independente”, a declarat Dennis
Nally, preşedintele PricewaterhouseCoopers
International Ltd.
„În ceea ce priveşte proiectele de investiţii în
infrastructură din România, necesitatea
implicării finanţării private este
fundamentală. În condiţiile în care există o
nevoie foarte mare de lucrări de
infrastructură, este absolut necesar să se
reuşească atragerea capitalului privat”, a
precizat Ruxandra Chiriţă, Senior Manager,
Capital Projects & Infrastructure, PwC
România şi Moldova.
Alături de proiecte derulate în ţările de
provenienţă, respondenţii au în vedere
dezvoltarea proiectelor de infrastructură în
Rusia, Turcia, Polonia şi România, ceea ce
indică faptul că potenţialul pentru mega-
proiecte derulate în aceste ţări generează
interes şi optimism.

ORANGE 
A INTRAT 
PE PIAŢA TV
Orange a intrat pe piaţa TV prin
intermediul serviciului Orange
TV, care este disponibil pe
televizor şi computer, prin satelit
şi prin internet, iar, în viitorul
apropiat, pe smartphone şi
tabletă, prin intermediul
tehnologiei 4G.
Orange TV oferă acces la 100 de
canale, din care peste 40 HD (cel
mai mare număr oferit de un
operator pe piaţa românească),
din care 26 în premieră pe piaţa
autohtonă. Clienţii pot alege din
cele trei abonamente disponibile:
Local HD, World HD şi Universe
HD. Local HD oferă, pentru 5
euro, 36 de canale româneşti, din
care 6 HD. World HD oferă în
total 65 de canale, din care 19
HD, pentru 8 euro, iar Universe
HD, 95 canale din care 37 HD,
pentru 12 euro.
Clienţii Orange care au un
abonament cu un SIM
beneficiază de o reducere de
20%, iar cei care au abonament
cu două sau mai multe SIM-uri
au o reducere de 30%. Utilizatorii
pot alege un contract pe 12 sau
24 luni.

EVALUATORII PRIMESC
FACILITĂŢI SPECIALE LA
LIBRA INTERNET BANK

Grupaj realizat de Adrian NUŢĂ
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Centrul lumii modei este
Parisul, e o axiomă
cunoscută de lumea

largă. Puţini știu, însă, că o
afacere cu robe în România a
pornit tot din capitala modei.
Acum aproximativ 15 ani, un
consilier juridic al unei firme
de confecţii din București a
avut treabă în capitala Franţei.
Și pentru că meseria de con -
silier juridic înseamnă să fii
practic avocatul unei firme,
domnul respectiv a vrut să
vadă cum arată o robă
pariziană de avocat.
Și nu numai că a văzut, dar s-a
întors cu un model în
București, într-o ţară în care
robele încă nu erau obligatorii.
“A fost o provocare când am
văzut roba de avocat adusă de
la Paris. Mi s-a părut
interesant să pornim o afacere
pentru a confecţiona robe,
pentru piaţa românească.
Confecţionarea unei robe
necesită mult lucrul de mână,
dar noi eram obișnuiţi să
facem lucruri de calitate.
Împreună cu Lesiacu Oltea,
administratorul firmei, ne-am
pus pe treabă” ne declară
Augustina David, iniţiatoarea
afacerii cu robe.
Dacă în ceea ce privește
calitatea mâinii de lucru nu a
fost nicio problemă, calitatea
materialului  a necesitat
căutări. “Materialul trebuie să
fie ușor și mai ales
neșifonabil, să se cureţe ușor
și să fie rezistent la purtări
nenumărate. Roba dincolo de
purtarea ei la  procese, nu
poate fi lasată la garderobă,
trebuie să fie împăturită și
despăturită de mai multe ori”
explică Augustina David.
Materialul folosit pentru robe

este importat din India și
China. Se comandă cu

săptămâni bune înainte, dar
așteptarea merită. “Concurenţa
te provoacă. Trebuie să fii
competitiv, să ai un raport bun
calitate-preţ. Și mai trebuie
ceva: să te miști repede. Dacă
clientul te sună la șase seara și
spune că are nevoie de o robă
dimineaţa la 8, trebuie să faci
tot posibilul ca la ora cerută,
roba să fie gata pregatită”,
spune Augustina David. 
Trebuie spus că robele pentru
avocat, consilier juridic,
procuror, judecător, grefier
sunt standardizate și descrise
foarte clar în Monitorul
Oficial. 
Roba de avocat este,de
departe, cea mai solicitată
dintre toate. Este realizată din
mătase de piersic și crepsaten
de culoare neagră, cu o
lungime suficientă astfel încât
să acopere genunchii.  Etola
este realizată din mătase din
piersic de culoare neagră și
blăniţă sintetică albă de cea
mai bună calitate. Blăniţa
sintetică poate fi înlocuită, la
comandă, cu piersic alb sau
crepsaten de culoare albă.
Roba mai este prevăzută și cu
o cravată albă, plisată.
Nu numai avocaţii sunt cei
care au nevoie de robe.
Judecătorii, procurorii,
grefierii și consilierii juridici
au nevoie de haine de
prezentare. Dacă în general se
merge pe culoarea negru, așa
cum prevede legea, grefierii
au robe de culoare gri. În rest,
diferenţele sunt mici: culoarea

cravatei, lăţimea etolei (jude că -
torii de exemplu nu au etole).

CÂT COSTĂ

Dacă robele pentru domeniul
juridic nu permit o prea mare
creativitate, totuși piaţa nu se
oprește aici. Asta pentru că
există facultăţi, mai ales cele
de drept, unde au loc întruniri
ale Senatului, locul unde se

iau cele mai importante
decizii. La întrunirea acestui
for de conducere toţi membrii
se îmbracă cu roba și toca
specială specifică unităţii de
învăţământ. 
De asemenea, sunt festivităţi
de decernare a titlului de
Doctor Honoris Causa. Aici
personalităţile invitate, fie din
ţară sau străinătate, primesc pe
lângă titlul special și roba și
toca unităţii de învăţământ
respective. Roba pe care i-o
dai invitatului reprezintă
cartea de vizită a  universităţii. 
Costul unei robe se învârte
undeva în jur de 250 lei, cu tot
cu TVA. “Întodeauna vindem
cu TVA.  Lucrăm cu oameni
din domeniul juridic și aici
nimeni nu-și permite să facă
ceva pe lângă lege”, explică
Augustina David.
Robele pentru acordarea
funcţiei de honoris causa pot
ajunge la sume mai mari
(chiar și 700 lei roba și toca).
În aceste situaţii, materialele
se aleg cu foarte mare atenţie
și sunt mai scumpe de cele
mai multe ori. Se lucrează de
mână, iar materialele se pot
aștepta câteva zile să vină din
import.
Roba este mai scumpă dacă se
lucrează din fir de bumbac. 
Elementul care însoţește
robele festive este toca. Toca
costă între 30 si 250 lei și se
confecţionează, de regulă, din
același material ca și roba.
Partea superioară este întărită
cu carton sau fetru astfel încât
devine rigidă, iar partea
inferioară este flexibilă și se
reglează în funcţie de
circumferinţa capului. Toca
are aplicat un ciucure în
culoarea robei și bandă de
satin de culoarea eșarfei. 

Adrian NUŢĂ

NU ROBA 
ÎL REPREZINTĂ PE AVOCAT, 
CI CALITATEA MATERIALULUI

Rob\ festivit\]i

Rob\ avocat

Rob\ grefier



80 NUMARUL 2 IULIE 2013
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

INDEX SOCIETĂŢI

AG PITT 69
BCR Asigurări de Viaţă VIG SA 56, 57
Bejenariu şi Partenerii 59, 60, 61
Boştină şi Asociaţii 7, 16, 19, 22, 24, 25, 48, 62
bpv Grigorescu Ştefănică 9
Braşoveanu, Cernat & Partners  15, 26, 27
BSWP Hammond Bogaru & Asociaţii 11, 27, 28
Buduşan & Asociaţii 59, 60, 65
Bulboacă & Asociaţii 8
Cabinetul de Avocatură Radu Comănac 10, 30
Cabinet Individual Avocat “A.C. Pop” 74
Cărăbaş, Lungu 63
CITR 44, 45, 72, 73
Cobuz şi Asociaţii 46,47
Cumpănaşu & Dejescu 27, 28, 38
Diamond Offshore Netherlands 77
Drăgan & Partners  31
Eversheds Lina & Guia 17, 18, 19, 22, 48
EximBank 76
Expense Reduction Analysts 72
ExxonMobil Exploration and Production 77
EY 77
Grosaru & Asociaţii SPRL Bucureşti 30
Gutium şi Asociaţii 36
Haşotti Mîneran Nistor & Asociaţii 28, 29
Hidroelectrica 77
Ionescu şi Sava 10
Iordăchescu & Asociaţii 1, 4, 5, 59, 64
Jinaru, Mihai& Noţingher Law Offices & Tax Advisors 30
KCG Consulting & Advisory 67
Lăpuşan, Moscovits, Steopan & Asociaţii 59
Libra Internet Bank 78
Man & Paraschiv 35
Muşat & Asociaţii 6, 17, 19, 22, 48
Nistorescu, Şomlea şi Asociaţii 59, 61, 62
Noerr 19, 21, 22, 49
Olteanu & Asociaţii 9
OMV Petrom 77
ONV Law 11
Orange 78
Pachiu & Associates 17, 18, 19, 20, 22, 49
Peterka & Partners 32, 33
Podaru, Buciuman & Asociaţii 62
PwC România 11, 78
Raiffeisen Bank 76
Revnic şi Asociaţii 59, 62
Rominsolv 72, 73
Rovigo 72
RTPR Allen & Overy 9
Schoenherr & Asociaţii 7, 18, 20, 23, 49
Shilo Audit Finance 66
Stănescu Miloş Dumitru şi Asociaţii 8
Tănăsescu & Gavrilă 29, 34, 53
Ţuca Zbârcea & Asociaţii 6, 18, 21, 23, 49, 62
Voicu & Filipescu 7, 18, 21, 23, 49
White & Case 19, 21, 22, 23, 49
Wolf Theiss 8
Wolters Kluver 72
Zamfirescu Racoţi & Partners 6





le
g

al
 m

ag
az

In
  

ed
iți

a 
a 

II-
a 


Iu
lie

 2
01

3 
w
w
w
.l
e
g
a
lm

a
g
a
zi
n
.r
o

e
d

iț
ia

 a
 I

I-
a 


Iu
li

e 
20

13
 

Revista 
pRofesiiloR 
libeRale

legalmagazin.ro

cOver lItIgIIle, în contInuare 
un domenIu „hot” Pentru avocațI

avOcatura de
business dIn cluj

ProfesII 
lIberale

oPInIa
sPecIalIstuluI

Piața arbitrajului, 
în creștere 
în românIa 

Oferim servicii
juridice 

la nivelul
întregii țări 

IntervIu cu eugen
constantIn

Iordăchescu, 
senIor Partner,

Iordăchescu &
asocIațII 




