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legal Magazin va organiza

vineri, 24 octombrie 2014,

prima ediție a Galei Lady

Lawyer. 

Pentru doamnele avocat ale

avocaturii noastre de

business, revista Legal

Magazin dedică o seară de

sărbătoare în care eforturile

Dumneavoastră să fie

răsplătite cu respectul

cuvenit.

Gala lady lawyer este o

premieră pe plan național și

dorește să celebreze

doamnele care au reușit să

se impună de-a lungul

timpului în această profesie,

să evidențieze cariere de

succes, dar și să reliefeze

faptul că, în România,

femeile sunt o adevarată

forță în avocatura de

business.

Gala lady lawyer va

premia tenacitatea,

pasiunea, viziunea, 

inovația, rigoarea

profesională și capacitatea

doamnelor avocat de a

stabili parteneriate durabile

în interesul societăților în

care activează.

Gala lady lawyer are şi o

misiune socială. 10% din

încasări vor fi donate pentru

sprijinirea Asociației Stop

Autismului. 

www.legalmagazin.ro
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18:15 – 18:35 Masă rotundă cu tema 

leadership în avocatură

18:35 – 19:15 Sesiunea i de Premiere 
(categoriile Instituții, companii de 

stat și multinaționale, societăți de 

avocatură din marile orașe)

19:15 – 19:35 Moment artistic - 
Sarmalele Reci Acustic, Partea I

19:35 – 20:00 degustare de vin

20:00 – 21:00 Sesiunea a ii-a de Premiere 
(cabinete și societăți de avocatură 

din București)

21:00 – 21:15 Moment artistic  - 
Sarmalele Reci Acustic, Partea a II-a

21:15 – 22:00 Dinner si Cocktail

Prezentator: zoltán andrás, muzician

Detalii și bilete: www.galaladylawyer.ro
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Românii au încRedeRe 
în mediere şi în mediatori

57% dintre români ştiu ce
este medierea şi 75% dintre
respondenţi declară că au

încredere în mediere şi în
mediatori, relevă un sondaj
realizat de IRES (Institutul
Român pentru Evaluare și
Strategie).
54% dintre respondenţi ar apela la
procedura medierii în caz de
divorţ, iar 53% în cazul unui
conflict de muncă. 
Breasla mediatorilor este acum
într-un moment de răscruce.
Majoritatea celor peste 8.500 de
mediatori autorizați trebuie să se
decidă dacă merg înainte în
această carieră sau dacă rămân la
meseriile anterioare.
În ultimii ani, medierea a câştigat
teren. A fost înregistrată o creştere
constantă a numărului de medieri
efectuate, a numărului de acorduri
încuviinţate de instanţe, dar şi a
numărului de cazuri lăsate în
perimare pentru că părţile şi-au
rezolvat între timp disputa prin
mediere şi nu au dorit sau nu au
avut nevoie ca acordul lor să fie
încuviinţat de instanţă.
Potrivit experților, medierea în
domeniul relaţiilor de muncă
(angajat-angajator sau între
angajaţi) va fi domeniul care va
înregistra în viitorul apropiat cea
mai dinamică dezvoltare.
În curând va deveni operațional
Oficiul de Mediere și Arbitraj al
Conflictelor Colective de Muncă
de pe lângă Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice. Această

instituție ar conduce la degrevarea
instanțelor de judecată de câteva
sute de mii de dosare, în
condițiile în care, la ora actuală,
există circa 200.000 de procese
pe rol în instanțe, pe tema
conflictelor de muncă.
Legal Magazin este un camarad
al mediatorilor și al tuturor
profesiilor liberale. Începând cu
ediția următoare a publicației
noastre vom aloca o secțiune
specială dedicată medierii.
Un interviu interesant al acestei
ediții este cel cu doamna Odeta
Nestor, președintele Oficiului
Național pentru Jocurile de Noroc

(ONJN), instituție înființată în
aprilie 2013. Este de remarcat
faptul că într-un interval de doar
câteva luni, de la înfiinţare şi
până la sfârșitul anului trecut,
acţiunile de control, cumulate cu
autorizările şi licenţierile operate
de Direcţia de Autorizări a
ONJN, au adus un plus de
aproximativ 20 milioane de euro
la bugetul statului. 

Un alt interviu demn de interes
este cel cu Alexandru Năstase,
secretar de stat, Șeful
Departamentului pentru Proiecte
de Infrastructură, Investiţii
Străine, Parteneriat Public-Privat
şi Promovarea Exporturilor.
Obiectivul prioritar al echipei
coordonate de Alexandru Năstase
este creșterea considerabilă a
numărului de proiecte noi, de tip
Greenfield, dar și a numărului
celor care intenționează
extinderea capacităților de
producție deja existente, în
sectoare cu valoare adăugată.
Semnalele revigorării economice
sunt vizibile, țara noastră având o
creștere a Investițiilor Străine
Directe de peste un miliard de
euro în primele cinci luni, cu
13,9% faţă de perioada similară a
anului trecut. Conform datelor
BNR , în luna mai România a
atras cel mai mare flux de
investiţii din acest an, de 306
milioane de euro.

Legal Magazin va organiza
vineri, 24 octombrie, prima ediție
a Galei Lady Lawyer. Gala Lady
Lawyer va premia tenacitatea,
pasiunea, viziunea, inovația,
rigoarea profesională și
capacitatea doamnelor avocat de
a stabili parteneriate durabile în
interesul societăților în care
activează. Puteți vedea detalii
despre Gală accesând
www.galaladylawyer.ro.

de Mircea fica, editor coordonator

Legal Magazin este
un camarad al
mediatorilor și al
tuturor profesiilor
liberale. Începând cu
ediția următoare a
publicației noastre
vom aloca o secțiune
specială dedicată
medierii.
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medierea a fost
reglementată în România
acum opt ani (legea 192 /
2006, care a fost
actualizată în 2009, 2010 și
2013) ca o cerință
obligatorie în vederea
aderării la uniunea
europeană. cum vedeți
evoluția breslei în acești
opt ani, ținând cont de
așteptările de la început și
de realitatea de zi cu zi?

Au fost mai multe perioade în
ceea ce, de acum, putem
numi istoria medierii. Avem
Conferința Națională, ziua
Mediatorului, o serie de
inițiative locale și naționale
aparținând Asociațiilor
profesionale. Avem un brand
– Consiliul de Mediere, avem
mai multe branduri ale unor
mediatori care au peste 200
de medieri pe an și suntem o
forţă de invidiat între
profesiile liberale,  pentru că
suntem aproape 10.000 de
mediatori autorizaţi în
România.
Medierea este o alternativă
reală la instanţa de judecată,
neeexistând o altă entitate
care să consacre o altă
metodă alternativă de
rezolvare a conflictelor, o
alternativă care să fie reală
faţă de monopolul statului pe
care îl ocupă pe această piaţă
a rezolvării conflictelor.
Profesia ca atare are şi plusuri
şi minusuri. Pe cele legate de
practica neunitară, am
încercat să le rezolvăm prin
mai multe seminarii în țară.
Ultima problemă apărută a
fost declararea a două articole
din Legea medierii ca
neconstituţionale. Am făcut o
propunere legislativă în acest
sens.

medieRea 
echilibrează societatea
românească

interviu cu 
Dorin VaLeriu BăDuLescu,

Președintele consiliului de Mediere
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Evident așteptările noastre, ale
mediatorilor, au fost mari. Ne-am
propus, chiar dacă nu am declarat
public, o cotă din piața dosarelor
de 10%. Nu avem încă o statistică
privind numărul medierilor în
România, dar cu siguranța că nu
vom ajunge la această cotă de
piață decât printr-o schimbare
legislativă. Este una dintre
nemulțumirile mele, mai ales că
judecătorii, psihologii, justițiabilii,
chiar și avocații - recunosc
avantajele medierii în special în
cazurile neînțelegerilor în privința
căsătoriilor.
Așa cum remarca un bun prieten
al medierii – Cristi Dănileț, într-o
țară frământată de probleme
sociale majore, în care apelarea la
judecător este văzută drept singura
soluție viabilă, în care
neîncrederea în autorități este
mare, medierea poate avea succes
numai dacă este susținută în mod
constant. Statul român trebuie să
investească mult în promovarea
medierii, chiar în mod agresiv și
încă de pe băncile școlii, pentru ca
populația să ia cunoștință de
această nouă profesie. De
asemenea, instituțiile juridice
trebuie să popularizeze medierea,
în mod viral chiar.
Deocamdată medierea este
promovată doar de Consiliul de
Mediere și de mediatori. Evoluția
este mai lentă, dar este vizibilă.
Mergem către o societate a
dialogului.
Cu sprijinul Inspectoratelor
Județene Școlare am pătruns în
școli și licee, iar cu Facultatea de
Drept din București avem chiar un
acord privind stagiile de practică
ale studenților în Consiliul de
Mediere.

institutul Român pentru
evaluare și strategie (iRes) a
prezentat recent un sondaj care
relevă faptul că 57% dintre

românii chestionaţi ştiu ce este
medierea şi 75% dintre
respondenţi declară că au
încredere în mediere şi
mediatori. când credeți că vom
ajunge la un procent de peste
90% și ce strategie are
consiliul de mediere pentru
popularizarea medierii?

Promovarea medierii este o
prioritate a Consiliului de
Mediere. Atingerea notorietățtii de
care vorbiți reprezintă suma
acțiunilor coerente făcute în
ultimii ani: a testimonialelor, a
clipurilor de promovare, a
emisiunilor de radio și de
televiziune și, nu în ultimul rând,
a implicării fiecărui mediator; am
avut foarte multe acțiuni la care
mediatorii au făcut voluntariat de
la împărțire de pliante până la
emisiuni specializate. tuturor
colegilor mei le mulțumesc încă o
dată pe această cale. 
De mai bine de un an beneficiem
de ajutorul unei firme specializate
în comunicare, Arena
Communications și, pentru că ne
dorim o mediere care să ajungă la
fiecare cetățean și să fie
cunoscută cu beneficiile ei,
începând din luna iunie 2014 am
accelerat acțiunile de promovare.
trebuie spus aici că notorietatea
nu aduce întotdeauna și clienți
pentru mediatori în mod direct.
Este nevoie ca mediatorii să se
afirme ca profesioniști și să fie
recunoscuți ca atare, iar acest
lucru ține de modul în care fie -
care dintre noi exercităm profesia.

în ce stadiu este protocolul de
colaborare dintre consiliul de
mediere și ministerul educației
naționale, care are în vedere
derularea unui program privind
medierea în școli, cu scopul
combaterii și reducerii violenței
în rândul elevilor?

Acest Protocol este un proiect
ambițios în care sunt implicați
peste 100 de mediatori voluntari
și pe care Consiliul de Mediere îl
finanțează integral. În prezent,
Protocolul s-a blocat la Departa -
mentul Juridic al Ministerului.
Am solicitat la începtul lunii iulie
un punct de vedere ofical în
această problemă. 
Dar, așa cum vă spuneam puțin
mai devreme, mediatorii cu
sprijinul Inspectoratelor Școlare
promovează deja medierea și
cultura dialogului în școli. Aici
pot remarca proiecte care și-au
dovedit eficiența, cum ar fi cele
de la Ploiești, București, Buzău,
Constanța și Iași.

cu ce alte instituții și autorități
aveți colaborări pentru
promovarea medierii?

Există mai multe protocoale de
colaborare care vizează
promovarea, cum ar fi cu cele cu
prim\rii de sector din București.
În relația cu Instanțele și
Parchetele avem acceptul multor
Curți de Apel din țară pentru
afișarea tabloului mediatorilor în
format electronic la sediile
Instan]elor. Recent, am demarat
colaborarea pentru promovare cu
Poșta Română și SNCFR.
Exemplele pot continua, însă sfera
de colaborări posibile este mare.
Vom continua în mod cert
colaborarea cu televiziunile
naționale și regionale, dar și cu
radioul, acestea fiind după păre rea
mea cele mai importante ele mente
care asigură vizibilitate. 

ce probleme întâmpină
mediatorii în relaţia cu
instanţele?

În principiu, mediatorii se lovesc
în anumite cazuri de problematica
unor practici neunitare pentru că

așa cum remarca un
bun prieten al
medierii – cristi
Dănileț, într-o țară
frământată de
probleme sociale
majore, în care
apelarea la judecător
este văzută drept
singura soluție
viabilă, în care
neîncrederea în
autorități este mare,
medierea poate avea
succes numai dacă
este susținută în
mod constant.

este nevoie ca
mediatorii să se
afirme ca
profesioniști și 
să fie recunoscuți 
ca atare, iar acest
lucru ține de modul
în care fiecare 
dintre noi exercităm
profesia.
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inteRviul ediţiei

valul de modificări aduse Legii
Medierii a pus în dificultate și
instanțele de judecată. Pe de altă
parte, implementarea accelerată a
noilor coduri   s-a suprapus și ea
peste acest fenomen și apar
câteodată blocaje.
Așa cum vă spuneam, stagiile
profesionale, bazate pe analiză de
practică, au îmbunătățit și au
ușurat munca mediatorilor. Mai
mult, colaborând on-line,
mediatorii își împărtășesc soluțiile
practice.
N-aș putea să vă dau o explicație
pentru faptul că unii magistrați nu
au încredere în mediere. trebuie
să recunoaștem că și experiența
unor magistrați în relația cu
anumiți mediatori nu a fost una
fericită, dar părerea mea este că
nu trebuie să generalizăm și să
aplicăm o etichetă negativă tuturor
profesioniștilor sau profesiei, în
general.
Aș vrea să transmit pe această
cale magistraților să aibă
încredere în mediere și să le solicit
sprijinul în promovarea profesiei.
Recomandarea medierii de către
magistrați este un pilon de bază în
dezvoltarea viitoare a profesiei.

cine se teme de mediere? care
ar fi instituțiile care nu doresc
dezvoltarea medierii?

Nu aș putea răspunde cine se teme
de mediere. De mediere nu te poți
teme, pentru c\ nu poate face rău.
Ea face doar bine. Există însă și
persoane reticente la noutate, la
schimbare și de aici pot pleca
atitudini negative față de profesie. 
Există percepții cum că
mediatorul ar putea substitui un
alt profesionist și că ar putea să îl
scoată din piață. Nimic mai greșit.
Mediatorul poate colabora eficient
cu orice profesionist și ca atare,
nu putem spune că ne vrea cineva
răul. 

Avem sprijinul multor instituții
din România și am beneficiat de
sprijin instituțional de multe ori.
Nicio instituție nu a declarat
vreodată răspicat că nu sprijină
medierea și nici nu am observat
acțiuni care să ducă la stoparea
profesiei. Există un accident în
luna iunie 2013, când legea
noastră a fost modificată fără să
fim consultați, dar cred că a fost
un incident izolat și trebuie să nu
se mai repete. 

curtea constituțională a decis
recent că obligativitatea
participării părților la ședințele
de informare privind avantajele
medierii - inclusiv după
declanșarea unui proces în fața
instanțelor, pentru a fi
soluționate astfel conflictele -
este neconstituțională. cum
comentați?

Am luat act de decizia CCR și am
văzut și motivarea. Cred că acum
este locul de o reconceptualizare a
medierii și o regândire a legii
pentru ca eficiența textelor
eliminate pe de o parte să se
mențină și pe de altă parte să fie
gândite acele modi -
ficări care să deblo -
cheze activitatea me -
diatorilor, acti vi ta te
care deși a crescut în
ultimii doi ani, odată
cu eliminarea acestor
texte a cunoscut un
recul. Acest recul
încercăm să îl
compensăm prin
publicitate agresivă
care să arate că
zvonul dat în piață
precum acela că
medierea este
neconstituțională nu
poate fi decât o
gravă eroare de
gândire și de

exprimare a unor persoane care
nu cunosc deloc legea noastră. 
Desființarea textului prin care
există obligativitatea prezentării la
ședința de informare, dar și a
sancțiunii inadmisibilității crează
premisa ca potențialul uriaș al
acestei profesii să se afirme încă o
dată. textul în discuție a avut
eficiență. În această perioadă,
datorită articolelor în discuție,
mulți oameni au beneficiat de
informații gratuite privind
medierea și acest lucru a fost de
bun augur.

consiliul de mediere a devenit
membru cu drepturi depline a
uniunii Profesiilor liberale din
România (uPlR), dumneavoas -
tră fiind și vicepreședintele
uPlR. cum vedeți evoluția
profesiilor liberale și contr i -
buția acestora în dezvoltarea
economiei noastre?

Evoluția profesiilor liberale va fi
una bună atât timp cât există o
economie dinamică, suficient de
dinamică ca să țină pasul cu
evoluția profesiilor liberale. Cred
că profesiile liberale pot fi unul
din motoarele care mișcă
economia României și care
trebuie stimulate să ofere cât mai
multe servicii de calitate printr-o
atentă preocupare a statului în
această direcție. Dacă statul 
ar stimula profesioniștii
independenți – cei aproape
600.000, deci o cifră extrem de
mare raportată la populația
angajată, am putea susține noi
angajări în dezvoltarea servi ciilor
noastre și deci o reducere a
șomajului. Măsuri fiscale de tipul
introducerii CAS în cotă unică de
16% ar fi un stimulent suficient
de puternic pentru un nou impuls
dat profesiilor noastre.

Mircea FICA

recomandarea
medierii de către
magistrați este un
pilon de bază 
în dezvoltarea
viitoare a profesiei.
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Într-o analiză privind me -
die rea şi practica medierii
în România1[1], apreciam

că „Strategia privind medierea
şi dezvoltarea profesiei de
mediator pentru 2008-2013
„2[2] este  cel mai complet şi
coerent document realizat de
la înfiinţarea Consiliului de
Mediere.  În acelaşi timp, îmi
exprimam regretul că nu
există evaluări cu privire la
modul în care au fost realizate
acţiunile planificate pentru
atingerea obiectivelor fixate,
nici măsuri de adaptare a
acestora în conformitate cu
evoluţiile din cadrul profesiei.
În opinia mea, un astfel de
demers  ar fi fost unul dintre
direcţiile prioritare ale actua -
lului Consiliu de Mediere.
Alături de analiza diagnostic
care viza medierea în Europa
şi în România, analiza socio -
logică a părţilor interesate şi
analiza SWOt  realizată pe
patru componente (legislaţia
în domeniul medierii; for -
marea în domeniul medierii;
practica în domeniul medierii
şi promovarea medierii şi a
profesiei de mediator),
strategia a inclus şi un Plan de
acţiune pentru promovarea
medierii şi a profesiei de
mediator în România, defalcat
pe măsuri, metodologie,
canale de comunicare, grupuri
ţintă vizate, indicatori,
perioada de implementare şi
potenţiale parteneriate3[3].

Ca o continuare firească,
Consiliul de Mediere anunţă,
în intervalul iulie-noiembrie
2014, desfăşurarea activităţilor
pentru elaborarea „Strategiei
privind medierea şi

dezvoltarea profesiei de
mediator în România pentru
perioada 2014 – 2020”.
Documentul va cuprinde
analiza de impact a Strategiei
de dezvoltare a profesiei de

mediator în România pentru
perioada 2008 – 2013, precum
şi direcţiile şi obiectivele
strategice pentru următorii ani,
inclusiv un Plan de măsuri
pentru 2014-2017. 
Activităţile preconizate vor fi
realizate din două perspective:
analiza de impact a direcţiilor
strategice 2008-2013 (res pec -
tiv creşterea calităţii serviciilor
de mediere; îmbunătăţirea ni -
velului de formare a mediato -
rilor; creşterea capacităţii
Consiliului de Mediere de
reglementare a profesiei de

mediator; corelarea cadrului
legal) şi elaborarea direcţiilor
strategice de dezvoltare pentru
perioada 2014-2020. 
„Strategia privind medierea şi
dezvoltarea profesiei de
mediator în România pentru
perioada 2014 – 2020” este
realizată de firma de
consultanţă ALMARO
training S.R.L, selectată de
Consiliul de Mediere, iar
echipa de cercetare include
experţi în  planificare
strategică, legislaţie,
dezvoltare organizaţională şi
instituţională, politici publice,
relaţii publice,  mediul de
afaceri, mediatori, sociologi.
Direcţiile stategice vor fi
identificate în urma analizei
opiniilor exprimate de actorii
sociali interesaţi, vor fi supuse
dezbaterii publice şi corelate
cu direcţiile de dezvoltare ale
medierii în ţările Uniunii Eu ro -
pene. După adoptarea de către
Consiliul de Mediere, stra tegia
va constitui funda mentul
viitoa relor acţiuni de promo -
vare privind medierea şi dez -
vol tarea profesiei de mediator.
Îmi exprim speranţa ca un
număr cât mai mare de
mediatori, asociaţii
profesionale, reprezentanţi ai
profesiilor liberale şi ai
autorităţilor publice,
susţinători sau contestatari ai
medierii vor exprima puncte
de vedere care să contribuie la
realizarea unei analize cât mai
apropiate de realitate şi
identificarea direcţiilor
strategice care să facă din
mediere o  modalitate frecvent
utilizată în rezolvarea
conflictelor şi în România.

strategia priVind medierea 
şi dezVoltarea profesiei 
de mediator în românia 
pentru perioada 2014 – 2020
De ana BăLan, Mediator

eTaPeLe eLaBorării sTraTeGiei  incLuD:

anaLiZa  DocuMenTară, care vizează:
Legislația în domeniu/mecanisme de implementare la nivel
național/european/internațional;
strategii de dezvoltare/planuri de acțiuni la nivel național/european;
Hotărâri şi alte documente ale consiliului de Mediere;
statistici;
Documente relevante realizate în proiecte naţionale/internaţionale.
anaLiZa socioLoGică include:
interviuri cu: foşti şi actuali membri ai consiliului de Mediere,  angajaţi ai
secretariatului tehnic, membri ai comisiilor consultative şi preşedinţi ai asociaţiilor
profesionale ale mediatorilor;
chestionare aplicate pentru: mediatorii înscrişi în Tabloul Mediatorilor; asociațiile
profesionale ale mediatorilor; furnizorii de formare în mediere; organizatori evenimente
despre mediere/organizaţii neguvernamentale care au desfăşurat proiecte în domeniu;
uniunea Profesiilor Liberale din românia; Ministerul afacerilor externe; Ministerul
Justiţiei; Ministerul fondurilor europene; secretariatul General al Guvernului;  consiliul
superior al Magistraturii; asociaţia Magistraţilor europeni care susţin Medierea –
secţiunea română;  comisiile juridice din camera Deputaţilor şi  senat; camere de
comerţ şi industrie; asociaţia română a Băncilor;  asociaţia asigurătorilor din românia;
mediul academic/educație; instituția prezidențială;  partide politice parlamentare;
federaţia aurorităţilor Locale din românia; asociaţia Municipiilor din românia; asociaţia
oraşelor din românia şi asociaţia comunelor din românia.
focus grup cu reprezentanţi ai profesiilor liberale, care nu sunt mediatori;
Workshop-uri cu mediatori din ţară;
consultare publică on-line (mediatori/public larg) privind direcţiile şi obiectivele
strategice 2014-2020.

1 [1] A. Păroşanu, E. Balica, A. Bălan, Medierea în domeniul penal în România. Evaluare şi perspective de dezvoltare, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013, p.242-243.
2[2] Adoptată de Consiliul de mediere prin Hotărârea nr.1152 din 6 septembrie 2008, disponibilă pe http://www.cmediere.ro/page/300/hotararea-nr-1152-din-06-09-2008-
privind-aprobarea-strategiei-pe-anul-2009-2013
3[3] Consiliul de Mediere, Strategia privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator pentru 2008-2013, p.79-84.
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Dr. zeno Șuștac:
“Mediatorii din
România sunt o

parte importantă a
comunității internaționale a
mediatorilor iar realizările
acestora din domeniul
medierii începând cu anii
‘90 și până acum, nu au
trecut neobservate în plan
extern, unele dintre acestea
fiind modele pentru sisteme
de mediere sau legislații în
domeniu din Europa.”
În acest context, prezența
mediatorilor români la
evenimente internaționale
de anvergură este din ce în
ce mai necesară.  
Participarea Consiliului de
Mediere la Summit-ul de la
Madrid s-a realizat în scopul
consolidării rolului

Consiliului în cadrul
comunității internaționale a
mediatorilor, promovării
realizărilor din domeniul
medierii obținute la nivel
național și al pregătirii
organizării unui eveniment
internațional de anvergură
în România în cursul anului

2015, cu o participare
importantă a comunității
internaționale a
mediatorilor. 
În calitate de Silver
Sponsor, Consiliul de
Mediere a fost promovat în
materialele conferinței
(mape, bannere, site web),

în cadrul evenimentului
precum și în materialele
realizate post eveniment. În
sala de desfășurare a fost
amplasat un banner al
Consiliului iar sigla CM s-a
regăsit pe toate materialele
care au avut legătură cu
Summitul de la Madrid.

woRld mediation 
summit madRid 2014, 
o experiență profesională 
completă
De Dr. Zeno ȘuȘTac, Vicepreședinte consiliul de Mediere 
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Locația aleasă pentru
desfășurarea evenimentului a
fost Universitatea din Madrid.
Celor 150 de participanți le-au
fost distribuite de către
organizatori DVD-uri cu
reglementările din domeniul
medierii în România  și o
prezentare detaliată a
Consiliului, materiale traduse în
limba engleză și franceză, în
vederea mediatizării modelului
românesc de mediere. 
Delegația Consiliului de
Mediere a fost compusă din șase
membri. Speakeri din partea
Consiliului la eveniment au fost
doamnele Anca Ciucă, Ioana
Marin și domnul zeno Șuștac.

Speakerii Consiliului de Mediere
au susținut în cadrul congresului
(în limba engleză) următoarele
teme:

zeno Șuștac și Anca Ciucă
– Practice Guides for the
Use of Mediation in Cross-
Border Mediation
(prezentarea având o durată
de 45 de minute)
Ioana Marin – Conflict
Analysis: Determining the
Appropiate Strategy

Prezentările speakerilor CM s-au
bucurat de un mare interes,
dovadă fiind întrebările adresate
de participanții la eveniment cu
privire la modelul românesc de
mediere. Mesajele transmise de
reprezentanții CM au insistat pe
faptul că în România profesia de
mediator este o profesie
reglementată, cu un corp
profesional dinamic și o
legislație specială în care
primează standardele
profesionale ridicate și grija
pentru furnizarea unui serviciu
de mediere de calitate.
Prezentările făcute în cadrul
evenimentului au detaliat
proiectul în care Consiliul de

În secțiunea inaugurală a primei zile a evenimentului, vicepreședintele Consiliului de
Mediere a transmis participanților (în limba engleză) următorul mesaj:

„Dragi colegi,
Mă simt onorat să vă transmit un mesaj de felicitare din partea Consiliului de Mediere
din România, pentru organizarea la un asemenea nivel de excelență a Summit-ului
Mondial al Medierii de la Madrid.

Consiliul de Mediere din România, unul dintre sponsorii evenimentului, salută această
inițiativă necesară de reunire a specialiștilor domeniului medierii în cadrul unui
eveniment de o asemenea anvergură, eveniment despre care avem toată convingerea că
este primul dintr-o serie consistentă de evenimente anuale similare.

Felicităm organizatorii pentru că au reușit să facă posibilă prezența la summit a unor
specialiști reputați ai domeniului medierii din toate zonele geografice ale lumii.

Delegația noastră cuprinde 6 din cei 9 membri ai Consiliului si ar fi fost o delegație și
mai numeroasă dacă din considerente de natură legislativă (modificarea de legislație în
domeniu) nu ar fi necesitat prezența unor colegi de-ai noștri în țară, așa cum este cazul
președintelui Consiliului.
Consiliul de Mediere din România își manifestă disponibilitatea de a sprijini și în
următorii ani desfășurarea edițiilor viitoare ale summit-ului, fiind dispus să se implice
proactiv în demersuri viitoare.
România are un corp profesional de peste 9.000 de mediatori autorizați care urmăresc
cu interes și speranță orice fel de demersuri care duc la consolidarea în plan mondial a
medierii ca modalitate eficientă de rezolvare a disputelor.
Vă transmit pe această cale din partea colegilor mediatori din România cele mai bune
gânduri și susținerea noastră!”
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Mediere a avut calitatea de
partener și în urma căruia a luat
naștere Ghidul de bune practici
în domeniul medierii
transfrontaliere, ghid tradus în
limbile mai multor țări din
Uniunea Europeană.
În urma evenimentului, s-au pus
bazele unor colaborări
instituționale durabile cu entități
cu atribuții în domeniul medierii

din diverse țări (Mediators
Beyond Borders, Mediation
International, World Mediation
Organization etc). Mai mult,
inițiativa Consiliului de a
organiza în decursul anului
viitor în România un eveniment
de anvergură europeană de
promovare a medierii s-a
bucurat de susținere
internațională, discuțiile inițiate

fructificându-se în acordarea
unei susțineri internaționale
pentru eveniment.
Mai mult, cu ocazia acestui
eveniment s-au stabilit contacte
importante din lumea medierii
necesare asigurării unui lobby
eficient la nivel național și
internațional în domeniul
medierii. Următorul Summit
mondial al medierii va avea loc
în anul 2015 la Berlin, ca o
continuare firească a
evenimentului din acest an.
De remarcat, este faptul că la
eveniment au participat
mediatori reputați de pe toate
continentele lumii, fiecare dintre
aceștia împărtășind
participanților în cadrul
prezentărilor, training-urilor sau
discuțiilor profesionale,
experiențe valoroase, idei
inovatoare și exemple de urmat.
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noul  megane 
design și inoVație

semnala obstacole prin declan șarea
unor semnale de atenționare în
cazul depășirii marcajelor albe, iar
farurile de întâlnire sunt acționate
automat pentru o participare
optimă la trafic.
totodată, Noul Mégane propune
două versiuni de motorizări
Energy, concepute special pentru a
acorda o atenție aparte consumului
redus, emisiilor scăzute de CO2 și
nivelului de silențiozitate. 

La capitolul motoare pe benzină,
este de notat noul Energy tCe
130, evidențiat printr-un
comportament suplu şi reactiv,
oferind o dinamică bună încă 
de la turații joase. Consumul este

redus cu 15% față de generația
anterioară.
În segmentul diesel, Mégane
propune eficientul Energy dCi
130, un grup motopropulsor
rezultat din expertiza Renault în
Formula 1, unul dintre cele mai
puternice motoare din categoria sa.  
Nivelul de calitate a modelului
Mégane este dovedit de
numeroase studii și explică
succesul acestuia, încă din 2008,
drept cel mai vândut model al
gamei Renault. Renault Mégane
se numără printre liderii
segmentului său la capitolul
fiabilitate, această poziție fiind
recunoscută de diferite organisme
independente. 

Noul Mégane este definit
prin confortul și siguranța
garantate de tehnologii

avansate: Renault R-Link și Visio
System®. 

Renault R-Link, un sistem
multimedia inteligent, reprezentant
printr-o tabletă cu display tactil de
7 inch (18 cm) integrată în planşa
de bord, asigură legătura între
lumea auto și universul
conectivităţii, integrând toate
funcțiile multimedia – sistem de
navigație, radio, telefonie și audio
streaming. 
Visio System® dispune de o serie
de camere de luat vederi,
amplasate strategic pentru a

În românia, noul
Mégane se
comercializează de la
14.100 € TVa inclus,
pentru versiunea Pro
1,6 110 cP și atinge
21.500 € TVa inclus,
pentru versiunea GT
Line energy 1,6 dci
130 cP. 
Pentru clienţii care

vor achiziţiona prin
programul rabla
2014,  noul Megane
are un preţ de
intrare de 10.150 €
TVa inclus.

Lansat in românia în luna aprilie 2014, noul renault Mégane se remarcă printr-un design exterior atractiv ce oferă modelului 
un plus de dinamism şi expresivitate.



12 NUMARUL 5 IULIE 2014
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

consiliul de medieRe

cum vedeţi instituţia me -
die rii şi breasla mediato -
rilor, în 2014? se putea face
mai mult pentru dezvolta -
rea acestei profesii?

Anul acesta se împlinesc opt
ani de la adoptarea legii prin
care medierea a fost inclusă în
rândul profesiilor liberale,
respectiv Legea 192/ 2006. În
tot acest interval de timp, de la
o activitate susţinută doar prin
finanţări nerambursabile - ca
un experiment de abordare
diferită în încercarea de a
rezolva conflicte mai mult de
natură socială, greu de
încadrat juridic -, medierea a
evoluat şi şi-a găsit deja locul
în relaţie cu sistemul juridic.
În cei opt ani au fost construi -
te structurile fundamentale,
absolut necesare pentru a da
funcţionalitate legii 192/2006
privind medierea şi profesia
de mediator. Există şi funcţio -
nează Consiliul de Mediere ca
organism autonom de interes
public, există un sistem clar de
autorizare a mediatorilor şi de
gestionare a informaţiei
referitor la activitatea de după
autorizare, şi este funcţional şi
activ un sistem de punere în
aplicare a răspunderii
disciplinare a mediatorilor.
În mod constant, după adop -
tarea legii în 2006, au fost
făcute modificări şi completări
ale acesteia, dar perioada
marcată de dezbaterile privind
adoptarea şi ulterior punerea
în aplicare a Codurilor de
Procedură Civilă şi Penală au
adus cele mai multe modifi -
cări ale legii 192/2006.
Vorbim de şapte modificări
legislative survenite în perioa -
da iunie 2012 – iulie 2013.
toate aceste modificări reflec -
tă o înţelegere diferenţiată a

magis traţilor, parlamentarilor
şi mediatorilor privind modul
în care medierea poate să
contribuie efectiv la o mai
bună gestionare a actului de
justiţie în România.
În dezbaterile publice din
perioada 2012 – 2014 au fost
emise ipoteze, au fost expri -
mate îndoieli sau speranţe în
ce priveşte efectul acestor
modificări legislative.
Încă ceva notabil este faptul că
în toată această perioadă
medierea a câştigat teren: a
fost înregistrată o creştere
constantă a numărului de
medieri efectuate, a numărului
de acorduri încuviinţate de
instanţe, dar şi a numărului de
cazuri lăsate în perimare
pentru că părţile şi-au rezolvat
între timp disputa prin medie -
re şi nu au dorit sau nu au avut
nevoie ca acordul lor să fie
încuviinţat de instanţă. S-au
produs şi multe clarificări la
nivel academic în ceea ce
priveşte medierea, principiile
pe care activitatea mediato ru lui
se bazează şi limitele medierii,
în raport cu obiectul disputei.
Mediul academic este din ce
în ce mai interesat de mediere,
astfel încât  avem deja teze de
doctorat bazate pe cercetări în
ceea ce priveşte medierea,
unele facultăţi şi-au creat chiar
catedre care includ medierea
ca alternative la justiţie alături
de arbitraj, iar alte universităţi

sunt interesate sau chiar au
organizat cursuri de nivel
master în domeniul rezolvării
conflictelor şi al medierii.

cum apreciați efectele de -
ciziei curții constituționale?

Pe acest trend ascendent al
practicii, medierea a suferit în
2014 o ”lovitură”. Curtea
Consituţională a emis în 7 mai
2014 o decizie prin care
apreciează că medierea este o
procedură voluntară şi ca atare
a declarat ca neconstituţională
sancţionarea reclamantului
care nu se informează cu
privire la mediere înainte de
depunerea unei cereri de
chemare în judecată. totuşi,
Curtea a apreciat că medierea
poate să intervină în orice
moment în care părţile doresc
acest lucru, înainte de începe -
rea procesului sau pe durata
acestuia în cauzele enumerate la
art.60/1 din Legea 192/2006. 
Dacă într-o primă fază toţi
mediatorii au resimţit, fără
excepţie, o reducere drastică a
numărului de solicitanţi ai
serviciului de mediere,
lucrurile au început să revină
la normal în ceea ce priveşte
solicitările adresate mediato -
rilor. A fost mai mult lipsa de
informaţii şi înţelegerea
defectuoasă a deciziei Curţii
Constituţionale decât lipsa de
interes pentru mediere.

Anul 2014 cred că va mai
provoca unele clarificări, cu
precădere cu privire la rolurile
de avocat versus mediator.
Obligaţia de informare în
prealabil introducerii cererii la
instanţă a condus la un
exagerat de mare interes al
avocaţilor de a se forma ca
mediatori, preponderent
pentru a putea să preia la
informare proprii clienţi şi a se
asigura astfel că aceştia nu vor
rezolva prin mediere ceea ce
ar putea rezolva adresându-se
instanţei. Medierea a fost şi
încă este percepută de mulţi
avocaţi ca fiind în concurenţă
cu interesele lor profesionale.
Realitatea este însă alta şi
anume aceea că mediatorii şi
avocaţii pot şi de cele mai
multe ori au nevoie să colabo -
reze în interesul justiţiabililor.
termenele de judecată în
instan ţă sunt foarte lungi,
chiar mai lungi după intrarea
în vigoare a Noului Cod de
Procedură Civilă, iar criza
financiară, care s-a adâncit
constant în ultimii ani, adaugă
un plus de ner\bdare din par -
tea justiţiabilului care `[i vede
zădărnicit efortul de a rezolva
problema cu care se confruntă
doar pe calea justiţiei. 
Sunt convinsă că anul 2014 va
aduce multe exemple de cola -
bo rare de succes între me dia -
tori şi avocaţi, în beneficiul
justiţiabililor. 

mediatoRii Şi avocaţii    
au neVoie să colaboreze 
în interesul justiţiabililor
interviu cu anca ciucă, membru în consiliul de Mediere
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ce strategie credeţi că se
impune pentru o promovare mai
consistentă / percutantă a me -
dierii, în rândul opiniei publice,
al mediului de afaceri şi al sis -
temului juridic din ţara noastră?

Promovarea medierii s-a făcut
constant din 2008, dar acum a
venit momentul ca tot acest efort să
fie susţinut de date concrete în ce
priveşte practica: statistici cu
privire la mediere, exemple de
situaţii în care medierea a adus un
plus de satisfacţie părţilor şi a
condus la soluţii mai bune şi
acceptabile pentru toate părţile
implicate, exemplificări
mediatizate despre ce ar putea face
un mediator într-o situaţie dată, pe
cât posibil de notorietate, impresii
ale părţilor care au participat în
mediere, etc. Iată doar câteva
exemple despre ce şi cum ar trebui
acum promovată medierea. Aşa
cum spuneam anterior, există
resur se umane calificate în dome -
niul medierii din toate mediile,
suficient să asigure realizarea de
statistici, simulări sau clarificări
principiale cu privire la mediere.
trebuie doar să le dăm acestor
oameni o strategie de promovare.
Consiliul de Mediere a început
elaborarea Strategiei privind
medierea [i dezvoltarea profesiei
de mediator pentru perioada 2014 -
2020. În octombrie va fi gata şi va
fi lansată public. Elaborarea
Strategiei include un număr foarte
mare de repondenţi, din toate
mediile vizate de mediere, respec -
tiv mediatori, magistraţi, factori de
decizie guvernamentali, membri ai
Parlamentului şi desigur,
justiţiabili. Ea va include şi un plan
de măsuri, între care şi măsuri
privind promovarea medierii.

consideraţi că se mai impun
modificări /completări ale
legislaţiei privind medierea?

Nu sunt adeptul modificărilor
legislative, cu atât mai mult cu cât
ele au fost excesiv de multe în
ultimii trei ani. Fiecare modificare
legislativă provoacă ulterior
modificări de reglementare internă,
de educare a mediatorilor şi a
publicului în relaţie cu noile modi -
ficări, dar şi o adaptare a propriilor
proceduri de lucru ale fiecărui
mediator. Perioada de transpunere
a unei modificări legislative este de
minim 2 – 3 ani, timp în care înţe -
legerea diferită a părţilor interesate
de mediere poate provoca o
scădere a prestigiului profesiei.

în ce domenii credeţi că vor fi
mai multe dosare de mediere, în
anii următori? 

Relaţiile de muncă sunt cele mai
afectate în prezent de situaţia eco -
nomică prin care trecem. Pe de alt\
parte, chiar în interiorul companii -
lor care reuşesc să supra vieţuiască
se produc mutaţii, schim bări pro -
funde legate de reorga ni zare şi

reorientare a activităţii. Deşi foarte
pu]in folosită în prezent, cred că
medierea în domeniul rela ţiilor de
muncă (angajat-angajator sau între
angajaţi) va fi domeniul care va
înregistra în viitorul apro piat cea
mai dinamic\ dezvoltare în ce
priveşte medierea. 
În domeniul penal, deşi există un
număr foarte mare de plângeri care
ajung sa fie încheiate cu NUP
(Neînceperea Urmăririi Penale),
respectiv între 80 si 90 % din
plângerile înregistrate, rezistenţa
sistemului este foarte mare. De
foarte multe ori este şi justificată
această rezistenţă. Să nu uităm că
multe din cele mai mediatizate
dosare aflate pe rolul instanţelor au
fost deschise de plângeri penale
care ar fi putut să fie retrase prin
înţelegerea părţilor. Aşa cum este
legiferat în prezent, mediatorul
poate prelua cazuri de furt sau fals
în înscrisuri, în care făptuitorul se
afl\ sau nu la prima abatere, doar
pentru că cercetarea începe de la o
plângere ce ar putea fi retrasă în
orice fază a cercetării penale sau
chiar a judecării. Riscurile acestea
provoacă dejà o reţinere din partea
procurorilor în ce priveşte
acceptarea medierii. 
În ce priveşte protecţia consuma -
torilor, domeniul este foarte vast
pentru că se referă atât la bunuri,
cât şi la servicii, fiecare domeniu
având la rându-i o legislaţie
specifică. Medierea va fi astfel
preponderent f\cut\ de specialişti
din diferite domenii de activitate,
cu sau fără vizibilitate din punct de
vedere statistic în sistemul judiciar.
Pentru că aproximativ 65% din
mediatorii autorizaţi sunt şi avocaţi
sau consilieri juridici, va fi greu de
acoperit acest domeniu în urmă to -
rii 2 – 3 ani. Rămâne însă un do -
meniu fascinant şi cu un potenţial
deosebit pentru utilizarea medierii.

Mircea FICA

Medierea în
domeniul relaţiilor
de muncă (angajat-
angajator sau între
angajaţi) va fi
domeniul care va
înregistra în viitorul
apropiat cea mai
dinamica dezvoltare
în ce priveşte
medierea.

consiliul de medieRe
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Ca în orice alt domeniu unde
persoana este prioritară
mesajului, şi în mediere
funcţionează mimetismul.
Părţile vor împrumuta din
atitudinea mediatorului şi, pe
măsură ce acesta îşi va dezvolta
declaraţia introductivă, atenţia
va fi capacitată de conţinutul
mesajului exprimat prin
mijloacele de comunicare
enunţate anterior.
Încrederea mediatorului este
sporită de gradul de empatie pe
care-l arată părţilor, favorizând
deschiderea acestora spre o
comunicare efectivă.
Atitudinea de „Vă înţeleg… dar
nu înseamnă că vă şi aprob”
reprezintă un mijloc de
acumulare de argumente
potrivit percepţiei personale ale
părţilor, argumente care ulterior
reiterate vor mări gradul de
încredere al acestora în
persoana mediatorului.
Atenţia mediatorului poate fi
subliniată şi de dorinţa acestuia
de a relua informaţiile primite,
redând fidel datele comunicate
de părţi, dar filtrate prin
abilitatea dobândită,
reformulând în ceea ce priveşte
modalitatea de transmitere a
mesajului.
Construirea încrederii
reprezintă un mijloc de
gestionare a medierii,

dobândirea acesteia fiind
esenţială în demararea
procedurii în sine.

TeHnica reforMuLării

Medierea se bazează în mare
parte pe comunicare şi, pe cale
de consecinţă, mediatorul
trebuie să folosească
reformularea în vederea
pozitivării mesajului transmis.
De foarte multe ori mediatorul
are tendinţa de a se transforma
în canalul de comunicare dintre
cei doi subiecţi ai procedurii,
uitând faptul că acesta există,
dar a suferit distorsiuni datorate
deficienţei în traducerea
mesajului şi în interpretarea lui.
Părţile mizează pe reacţia
mediatorului, considerându-l
barometrul atitudinilor acestora.
Poziţiile sunt întărite de reacţia
mediatorului, reformularea
mesajului şi transmiterea
acestuia fiind eficient în
facilitarea progresului în
direcţia optimizării relaţiei de
interdependenţă.
Neutralizarea mesajului şi
pozitivarea acestuia asigură
mediatorului poziţia neutră şi
imparţială, aspect care
îmbunătăţeşte comunicarea în
procedura medierii.
Dacă mediatorul ar încărca
conţinutul mesajului cu

ce tRebuie să facă mediatoRul 
PentRu a constRui încRedeRea PăRţiloR 
în PeRsoana sa?
De MuGur BoGDan MiTroi, membru în consiliul de Mediere din românia

MuGur BoGDan MiTroi este avocat, mediator și arbitru cu vastă experiență,
începându-și activitatea în domeniul aDr în anul 2003, în cadrul unui
proiect-pilot inițiat de secretariatul de stat al s.u.a., prin ambasada s.u.a. la
București, în colaborare cu Ministerul Justiției din românia. 
ca formator, a fondat fMMM romania Training school și revista bilingvă
lunară “Medierea Tehnică și artă”; a inițiat și dezvoltat o serie de campanii
naționale de promovare a metodelor a.D.r., cel mai notabil fiind proiectul
“caravana Medierii”. este autorul a numeroase articole și a două cărți tratând
metodele a.D.r. (“Ghidul Mediatorului Profesionist” și “Mediere și conflict –
analiza conflictului, suma de Dispute”). activ în domeniul organizațiilor
profesionale din anul 2004, Mugur Bogdan Mitroi este în prezent președinte
al asociației s.T.a.r.s., al uniunii centrelor de Mediere din românia și mem -
bru - la al doilea mandat consecutiv  - în consiliul de Mediere din românia. 
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elemente emoţionale sau
argumente poziţionale, părţile
îşi vor configura poziţiile de
intrare folosind şi atitudinea
mediatorului pentru a justifica
cererile, comunicarea fiind
preluată de mediator, iar
direcţiile de deplasare spre
înţelegere se construiesc prin
efortul mediatorului, fiind
neglijate nevoile.
Scopul reformulării constă în
depersonalizarea mesajului, fără
a fi golit de conţinut, pentru a
putea fi prelucrat de partea care
îl primeşte în vederea
formulării răspunsului.
Încărcătura emoţională
constituie balastul care
îngreunează interpretarea
mesajului, asigurând un răspuns
la fel de denaturat ca şi
conţinut.
În mediere se face deplasarea
din zona determinantă a formei
în zona de interes a
conţinutului, valorificând
substanţa mesajului şi nu

reacţia părţilor la poziţiile
afişate.

cuM reforMuLăM?

Identificăm iniţial zonele de
convergenţă ale atitudinilor
celor două părţi, starea de fapt
necontestată de acestea, folosim
un cod de interpretare
îmbrăţişat de ambele, acordăm
valoarea solicitată, ulterior
identificăm zonele de dispută
care urmează a fi clarificate,
acestea din urmă fiind
neutralizate prin limbaj,
încercăm să construim 
o zonă de aşteptare comună în
ceea ce priveşte rezolvarea
impasului.

cuM DePersonaLiZăM?

Mesajul transmis este plin de
percepţii personale pe care
mediatorul încearcă să le
înlăture prin raportarea la
aspectele evidente pentru care

părţile au consimţit să le
accepte, sau clarificând stări de
fapt care sunt confuze prin lipsa
unui cod de interpretare.
Mediatorul încearcă să
identifice elementele care în
reprezentarea părţilor constituie
puncte de convergenţă care nu
trebuie clarificate solicitând
consimţământul acestora pentru
explicarea acţiunilor viitoare
prin trimiterea la acestea.
Mediatorul construieşte un
mesaj care în final va fi comun,
reacţia părţilor fiind pozitivă în
ceea ce priveşte interpretarea
acestuia.

scoPuL

Neutralizarea mesajului ajută
părţile, facilitând comunicarea,
acestea acceptând poziţiile
reciproce pe care le-au adoptat,
rolul mediatorului rezumându-
se la compatibilizarea nevoilor
prin asistarea negocierii din
acel moment.

În mediere se face
deplasarea din zona
determinantă a
formei în zona de
interes a
conţinutului,
valorificând
substanţa mesajului
şi nu reacţia părţilor
la poziţiile afişate.
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Obiectivul de a
asigura un acces mai
bun la justiţie, ca

parte a politicii Uniunii
Europene de instituire a unui
spaţiu de libertate, securitate
şi justiţie, include potrivit
Directivei 52/2008, privind
anumite aspecte ale medierii
în materie civilă şi
comercială,  accesul la
metode de soluţionare a
litigiilor atât pe cale
judiciară, cât şi
extrajudiciară.
Medierea poate asigura o
soluţionare extrajudiciară
eficientă din perspectiva
costurilor şi rapidităţii, a
litigiilor în materie civilă şi
comercială, precum şi pentru
infracţiunile cu pericol
social scăzut în materie
penală, prin intermediul
unor proceduri adaptate
nevoilor părţilor. 
Acordurile rezultate din
mediere sunt respectate
voluntar şi menţin o relaţie
amiabilă şi durabilă între
părţi,  având o  valoare
similară în planul
raporturilor dintre cetăţeni,
din perspectiva soluţionării
unui diferend, ca şi
hotărârea judecătorească
pronunţată la finalul
procedurii judiciare, dacă
părţile doresc să îi confere
această valoare.
Necesitatea armonizării
intereselor cetăţenilor într-o
comunitate şi creşterea
calităţii actului de justiţie,
prin scăderea volumului
cauzelor aflate pe rolul
instanţelor de judecată au
determinat implementarea în
societatea românească a
medierii, ca modalitate de
soluţionare alternativă  a
litigiilor.

Modificările semnificative
aduse Legii 192/2006, prin
Legea 115/2012 şi O.U.G.
90/2012 au impus ca
persoanele fizice şi juridice
să fie obligate să participe la
şedinţa de informare privind
avantajele medierii, în
vederea soluţionării pe
această cale a conflictelor în
anumite materii civile  prin
art. 60¹ din Legea 192/2006.
Prin Decizia Curţii
Constituţionale nr.
266/2014, prin care s-a
respins excepţia de
neconstituţionalitate a art.
60¹ din Legea 192/2006, s-a
reconfirmat necesitatea

circumstanţierii materiilor în
care părţile sunt ţinute să
facă dovada participării la
şedinţa de informare cu
privire la avantajele
medierii, în cadrul
procedurii  prealabile
încheierii contractului de
mediere, reglementată în art.
43 din Legea 192/2006.
Se impune o analiză
detaliată a acestei obligaţii
de informare care revine
persoanelor aflate în conflict
şi de care beneficiază
mediatorii prin creşterea
volumului medierilor, ca
urmare a înţelegerii de către
cetăţeni a utilităţii procedurii

de mediere în soluţionarea
problemelor lor, în raport de
soluţionarea litigiilor pe cale
judiciară.
şedinţa de informare cu
privire la avantajele medierii
este  parte integrantă din
procedura de mediere,
reglementată în art. 43 -63
din Lege.
Potrivit art. 43 al. 1 din
Legea 192/2006 – privind
medierea şi organizarea
profesiei de mediator,  în
situaţia în care una dintre
părţi se prezintă la mediator,
pentru soluţionarea unui
conflict, mediatorul are
obligaţia de a invita cealaltă

ședința de informare 
priVind aVantajele medierii – 
obligație JudiciaRă
De anGeLica Mocan, avocat Titular, Mediator, membru în consiliul de Mediere din românia
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sau celelalte părţi, în
vederea informării şi
acceptării medierii.
şedinţa de informare cu
privire la avantajele medierii
se realizează de către
mediator în procedura
prealabilă încheierii
contractului de mediere 
(Secţiunea I, Cap. V –
Procedura de mediere), fiind
o parte esenţială a acestei
prime etape din procedura
de mediere. După realizarea
şedinţei de informare cu
privire la avantajele medierii
poate interveni acordul
părţilor aflate în conflict de
a se media, sens în care vor
încheia contractul de mediere.
Art. 60¹ din Legea 192/2006
a introdus pentru anumite
materii civile, obligaţia
părţii sau părţilor unui litigiu
civil  „de a face dovada că 
s-au informat cu privire la
avantajele medierii”.
Această obligaţie a
justiţiabilului îl determină pe
mediator ca la finalizarea
procedurii prealabile a
încheierii contractului de
mediere, dacă părţile nu sunt
convinse că-şi pot soluţiona
conflictul pe calea medierii,
după ce li s-au adus la
cunoştinţă avantajele,  să le
elibereze un înscris, care e
după caz, certificatul de
informare sau procesul-
verbal de informare cu
privire la avantajele
medierii.
Cu acest înscris, părţile
demonstrează judecătorului
că s-au informat cu privire la
posibilitatea recurgerii la
mediere, în caz contrar
judecătorul având
posibilitatea să aplice
părţilor  o amendă  judiciară
în cuantum de 100 până la

1.000 lei. Această sancţiune
procedurală reglementată în
art. 187 NCPC  se aplică
pentru  „refuzul  părţii de a
se prezenta la şedinţa de
informare cu privire la
avantajele medierii”.
Legiuitorul, din analiza
coroborată a art. 2, al. 1˄1,
60¹ şi  art. 43 din Legea
192/2006 şi art. 187 NCPC,
reglementează obligaţia
justiţiabililor ca, în anumite
materii civile, detaliate
expres în art. 60 ¹ , (dar nu
în toate materiile civile), în
care din perspectiva naturii
raporturilor dintre părţi
soluţionarea pe cale
amiabilă e reciproc utilă,
anterior formulării cererii de
chemare în judecată, părţile
aflate în litigiu să încerce
soluţionarea acestuia pe
calea medierii.
Reglementarea naţională e
în concordanţă cu normele
comunitare care prevăd în
art. 5, al. 1 din Directiva
52/2008 - „Recurgerea la
mediere „posibilitatea ca o
instanţă la care a fost
introdusă o acţiune, atunci
când este cazul si având în
vedere toate circumstanţele
cazului respectiv, să invite
părţile să recurgă la mediere
pentru a soluţiona litigiul.
Instanţa poate, de asemenea,
invita părţile să participe la
o sesiune de informare
privind recurgerea la
mediere,  dacă astfel de
sesiuni sunt organizate si
sunt uşor accesibile.
Obligaţia reglementată prin
art. 60¹ este în acord şi cu
jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor
Omului, care a statuat prin
Hotărârea din 26 ianuarie
2006, pronunţată în cauza

Lungoci  împotriva
României, Cererea nr.
62710/00, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 588
din 7 iulie 2006, că „dreptul
de acces la justiţie nu este
absolut; el poate permite
restricţii admise implicit,
întrucât, prin chiar natura sa,
este reglementat de către
stat. Elaborând o astfel de
reglementare, statele se
bucură de o anumită marjă
de apreciere. totuşi
restricţiile aplicate nu pot
limita accesul persoanei,
într-o asemenea manieră sau
până într-acolo încât dreptul
să fie atins în însăşi
substanţa sa.”

o oBLiGaţie uTiLă PenTru 
Toţi PracTicienii DrePTuLui

Informarea cu privire la
posibilitatea recurgerii la
mediere este o obligaţie utilă
pentru toţi practicienii
dreptului, în activitatea lor
profesională, fiind direct
interesaţi să îşi informeze
clienţii cu privire la
beneficiile recurgerii la
modalităţi alternative de
soluţionare a conflictului lor,
facile ca şi costuri, flexibile
şi rapide.
Potrivit art. 25 din
Preambulul Directivei
52/2008,  „Statele membre
ar trebui să încurajeze
distribuirea către publicul
larg a informaţiilor privind
modalităţile de contactare a
mediatorilor şi a
organizaţiilor care oferă
servicii de mediere. De
asemenea,  statele membre
ar trebui să încurajeze
practicienii în domeniul
dreptului să îşi informeze

clienţii cu privire la
posibilitatea recurgerii la
mediere”.
Primul pas în armonizarea
legislaţiei naţionale cu
normele comunitare s-a
realizat prin art. 6 din Lege
în vigoare din 3 martie
2010, iar pasul al 2-lea prin
introducerea al. 1³ şi 1⁴ în
Art. 2 al Legii, prin O.U.G.
4/2013, un text de lege
controversat.
În esenţă, legiuitorul a
urmărit să întărească rolul
pozitiv al informării cu
privire la avantajele
medierii, pentru a favoriza
dezvoltarea instituţiei
medierii şi promovarea
profesiei de mediator,  prin
includerea  obligaţiei  de
informare cu privire la
avantajele medierii şi în aria
activităţilor profesionale a
altor profesii, cum sunt cele
de magistrat, avocat,
consilier juridic sau notar,
care au în vedere creşterea
calităţii propriei activităţi,
prin recurgerea la mediere.
De lege ferendă, e necesară
şi în acord cu dinamica
raporturilor sociale actuale
instituirea obligaţiei de  a
încerca soluţionarea liti -
giilor care fac obiectul art.
60¹ din Legea 192/2006, pe
cale amiabilă , prin par cur -
gerea procedurii de mediere.
Într-o societate întemeiată pe
respect faţă de justiţie,
mediatorul îndeplineşte un
rol eminent, soluţionarea
conflictelor pe cale amiabilă,
în condiţii de neutralitate,
imparţialitate si
confidenţialitate  asigurând
echitate şi echilibru social,
aprecierea normelor juridice
şi armonizarea nevoilor şi
intereselor părţilor.
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Sunt un profesionist cu
multiple calificări şi
ocupaţii: sunt mediator,

avocat, arbitru, profesor la
Universitate, membru în
conducerea Consiliului de
Mediere şi Purtător de
Cuvânt al acestuia. Dintre
toate aceste profesii cred că
cea mai armonioasă şi
avantajoasă pentru clienţii
mei, dar şi pentru mine ca şi
profesionist, este medierea.
Asociaţii mei principali din
Casa de Mediere ”MIHUţ,
CHIRU şi Asociaţii ” şi Casa
de Avocatură  ”CHIRU,
MIHUţ şi Asociaţii”,
respectiv Chiru Eustaciu şi
Mihuţ Miki, ambii avocaţi,
mediatori şi cadre
universitare drd., au înţeles
de asemenea aceste avantaje
şi aleg alături de mine, cu
prioritate, medierea.
Ce dovadă mai convingă -
toare în sprijinul celor
susţinute de mine aş putea
aduce decât aceste nume?!
Sigur nu sunt singurii care au
înţeles medierea şi au f\cut o
prioritate din aceasta.

MeDierea 
nu esTe o ProceDură nouă

Medierea este percepută de
către necunoscători ca fiind o

procedură şi o profesie nouă.
Sunt mândră să pot afirma o
altă realitate: medierea este
cea mai veche procedură şi
aş îndrăzni să afirm, fără

intenţia de a supăra pe
cineva, şi cea mai veche
profesie.
Primele atestări cu privire la
mediere datează încă din

antichitate, iar durabilitatea ei
în timp şi evoluţia
preocupărilor în domeniu
către elaborarea de politici
publice şi strategii,
demonstrează o dată în plus
că este o procedură deosebit
de utilă şi avantajoasă.
Orice persoană diligentă, fie
persoană fizică sau juridică,
fie profesionist, va înţelege
utilitatea acesteia.
Să nu ne bazăm pe vorbe şi
să trecem în revistă rapid
câteva atestări antice şi
contemporane ale medierii.
Primele atestări, cunoscute la
această dată, ale utilizării
procedurilor alternative au
loc în anul 1800 î.e.n. în
Siria, în timpul Regatului
Mari. Regatul Mari utiliza
medierea şi arbitrajul în
conflictele cu alte împărăţii.
Atestările continuă cu India,
Anglia, Danemarca, iar în
anul 1750, Preşedintele
Benjamin Franklin
raportează studierea
construirii consensului,
compromisului şi a
persuasiunii cu nativii
americani. Construirea
consensului, compromisul şi
persuasiunea sunt întâlnite şi
în mediere.
Iată că medierea nu a apărut
în 1780, nu a apărut în 2006,
ci este o procedură care şi-a
dovedit utilitatea şi
stabilitatea în timp.

MeDierea – PreocuPări 
Și Direcții aLe consiLiuLui De
MeDiere. reaLiTăți euroPene

Consiliul de Mediere din
România este dedicat
constant desfăşurării de
acţiuni în vederea cunoaşterii
medierii şi legii 192 din 2006
privind medierea şi

medieRea, 
obligație sau avantaJ?
medierea 
în uniunea europeană
De GaBrieLa GyonGy MiHuț, Purtător de cuvânt, Membru în conducerea consiliului de Mediere
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organizarea profesiei de
mediator1 de către clienţi şi de
către parteneri.
Personal consider că medierea
deschide o piaţă nouă,
sănătoasă şi profitabilă, pentru
toate profesiile.
La ora actuală, la nivel
european se discută despre
necesitatea dezvoltării unor
politici publice în domeniu,
politici  care să prevadă un
număr minim de medieri pe
an şi despre necesitatea intro -
ducerii medierii obligatorii.2

La nivel european, directiva
2008/52/EC privind anumite
aspecte ale medierii în
materie civilă şi comercială3,
pct. 5 şi 6, consacră obiectivul
unui mai bun acces la justiţie.
Conform acestor puncte,
garantarea unui mai bun acces
la justiţie ar trebui să includă
şi accesul la metode de
soluţionare a litigiilor pe cale
extrajudiciară, medierea
putând asigura “o soluţionare
extrajudiciară eficientă din
perspectiva costurilor şi
rapidă a litigiilor în materie
civilă şi comercială prin
intermediul unor proceduri
adaptate nevoilor părţilor”.
Practic, directiva consacră
medierea ca fiind un mijloc
care îmbunătăţeşte accesul
părţilor la justiţie.
În orientarea sa, U.E. arată că
,,Medierea prevăzută în
prezenta directivă ar trebui să
constituie o procedură
voluntară, în sensul că părţile
sunt ele însele responsabile de
procedură şi o pot organiza
după cum doresc şi încheia în
orice moment. totuşi,
instanţele ar trebui să aibă
posibilitatea de a stabili, în
temeiul dreptului naţional,

termene în care să se
desfăşoare procedura de
mediere. De asemenea,
instanţele ar trebui să poată
atrage atenţia părţilor asupra
posibilităţii de a recurge la
mediere ori de cate ori este
cazul” (pct. 13 din directiva
sus-menţionată).
Din interpretarea directivei
rezultă faptul că o procedură a
medierii obligatorie sau
aplicarea de stimulente  în
vederea recurgerii la mediere
nu împiedică liberul acces la
justiţie, ci în mod contrar
sprijină sau garantează
accesul liber la justiţie.
Dreptul substanţial la acţiune
a părţii nu este atins atât timp
cât partea poate oricând,
ulterior, să se adreseze
instanţelor judiciare sau
arbitrale fără temerea că
acţiunea sa va fi respinsă dacă
nu s-a înţeles pe calea
medierii sau s-a retras din
procedură, iar termenele de
prescripţie şi perimare sunt
suspendate.
În unele sisteme de drept din
UE medierea constituie o
etapă obligatorie în tranşarea
conflictului.
Caracterul voluntar al
procedurii vizează dreptul
părţilor de a stabili şi organiza
procedura şi de a se retrage
oricând din procedură.
Rezultă că stabilirea unei
eventuale obligaţii ca părţile
să recurgă la mediere înaintea
sesizării instanţelor judiciare
sau arbitrale este de natură să
îmbunătăţească accesul
părţilor la justiţie.
Cum aşa? Simplu. Acest tip
de abordare porneşte de la
interesul protecţiei al însăşi
părţilor şi intereselor lor.

Principiul de drept conform
căruia nimeni nu poate susţine
că nu cunoaşte legea, aceasta
presupunându-se că a fost
cunoscută, este unul desuet
astăzi. Contextul legislativ
care înregistrează o dinamică
extraordinară atrage
incapacitatea oricărei
persoane de a cunoaşte toate
legile şi implicit de a
beneficia de efectul pozitiv al
acestora şi de a respecta obli -
gaţiile stipulate prin acestea.
Prin urmare, este greu să
pretinzi că toate persoanele
trebuie să cunoască legea
medierii şi beneficiile
incontestabile ale acesteia, iar
părţile şi statul ar putea fi
prejudiciaţi ca urmare a
necunoa[terii ei.
Mă gândesc acum la
avantajele cunoaşterii
medierii de către  profesionişti
(societăţile comerciale)
împotriva cărora se deschide
procedura falimentului, deşi
aceştia dispun de un
patrimoniu substanţial
constând în bunuri, însă nu
dispun de lichidităţi pentru
achitarea debitelor scadente.
Aceşti profesionişti ar putea
utiliza medierea în cadrul
acestor proceduri.
Mă gândesc, de asemenea, la
angajatori şi angajaţi aflaţi în
conflict individual sau
colectiv de muncă, la
plângerile penale cu care sunt
sesizate organele de cercetare
penală şi cele judiciare şi a
căror cercetare necesită
resurse umane şi financiare
substanţiale şi care de cele
mai multe ori se finalizează
prin împăcarea părţilor sau
retragerea plângerii făcând
inutile aceste cheltuieli.

Mă gândesc la conflictele
civile, cele de vecinătate,
fiscale şi nu numai, la toate
conflictele care consumă timp
şi resurse.
În toate aceste conflicte, în
situaţia în care părţile îşi
tranşează conflictul prin
mediere, sunt salvate resurse
economice importante, se
reechilibrează bugetul
personal şi bugetul de stat,
taxele sunt mai bine colectate,
profesioniştii salvaţi de la
faliment, iar conflictele
rezolvate definitiv şi avantajos
pentru toat\ lumea.
Statisticile din România arată
că la ora actuală aproximativ
jumătate din populaţia Ro mâ -
niei este agrenată într-un
litigiu, ceea ce face ca situaţia
României, a instanţelor din
România şi a justiţiabililor să
nu fie una de invidiat.
Să nu uităm să menţionăm un
element extrem de important:
riscurile la care sunt supuşi
petenţii şi anume riscurile
pierderii procesului şi supor -
tării cheltuielilor personale şi
ale adversarului, cheltuieli
generate de aceste litigii.
La nivel internaţional şi mai
ales în spaţiul U.E., se
înregistrează un dinamism
extraordinar în favoarea
medierii.
De curând, am participat la
două evenimente importante:
WORLD MEDIAtION
SUMMIt, organizat la
Madrid şi la FORUMUL
INtERNAţIONAL DE
MEDICINă
INtEGRAtIVă, organizat la
Bucureşti. La ambele
evenimente au participat
români şi străini din întreaga
lume. Medierea a avut locul

1 L.192 din 2006 a fost publicată în M.Of. nr. 441/2006  şi a fost modificată şi completată ulterior.
2 Rebooting  The Mediation Directive –http://europarl.europa.eu /  3 http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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central în preocupările
participanţilor.
Câteva oficialităţi care mi-au
atras atenţia au fost:
ambasadorul Afganistanului
în Spania, un mediator din
conducerea Royal Canadian
Air Force’s, şeful Curţii
Supreme din Caraibele de
Est, şeful poliţiei locale etc.
Grupul oficial de lucru al
Consiliului de Mediere din
România, din care am f\cut
parte,  a fost unul
semnificativ.
La aceste evenimente, s-a
adresat încă o dată necesita -
tea medierii, a medierii
internaţionale şi totodată s-a
comentat despre faptul că
putem fi mai sănătoşi fizic şi
social când ne tranşăm dispu -
tele elegant, prin mediere, şi
nu prin certuri şi stres.
Medierea este o procedură
care oferă posibilitatea dia -
logului care este critic pentru
ca părţile să se înţeleagă.

ParTenerii MeDierii 
Și ai MeDiaToruLui

Medierea a fost atacată în
mod constant sub diverse
pretexe: nu trebuie să fie
obligatorie, este inutilă,
mediatorii încasează bani pe
informare.
Realitatea este diferită:
obligatorie sau nu, medierea
reprezintă un avantaj pentru
cetăţeni. Cel mai adesea,
cetăţeanul nu este informat
cu privire la reducerea de
taxe şi timp de care va
beneficia daca va apela la
mediere. În plus, medierea

obligatorie nu înseamnă că o
parte este obligată să se
înţeleagă cu cealalt\ parte pe
calea medierii, ci să încerce
soluţionarea disputelor pe
această cale.  Iată deci un
câştig suplimentar pentru
partea care poate să-şi ofere
o şansă de a tranşa disputa de
o altă manieră.
În termeni de parteneriate,
cei mai  importanţi parteneri
ai medierii şi ai mediatorului
sunt clienţii, avocaţii, consi -
lierii juridici, instanţele de
judecată, notarii şi execu torii
judecătoreşti.
Să vorbim mai întâi despre
instanţe.
Parteneriatul înregistrează
atât obligaţii din partea in stan -
 ţelor, cât şi a mediatori lor.
Pe de o parte instanţele,
conform directivei , art. 214

din NCPC şi art. 2275

al. 1, 2 şi 3 din NCPC 
şi art. 6 din L. 192/2006 au
obligaţia  de a atrage atenţia
părţilor asupra posibilităţii
recurgerii la mediere.

Beneficiile instanţelor sau
magistraţilor?
Confortul de a intra în sală
cu un număr de cauze mai
mic sau doar cu acele cauze
care sunt cu adevărat
importante şi care pot fi
tranşate doar în instanţă.
Soluţii bune. Medierea
reprezintă un instrument
ajutător pentru magistraţi.
Beneficiile părţilor? Un act
de justiţie mai bun, mai
multă atenţie, mai puţini bani
cheltuiţi ca urmare a hotărâ -
rilor obţinute, împotriva
cărora nu trebuie declanşate
căile extraordinare de atac.
Beneficiile reprezentanţilor
legali ai părţilor avocaţi şi
consilieri juridici? Un timp
suficient în instanţă pentru
prezentarea poziţiei părţilor
pe care le reprezintă.
Beneficiul relaxării ca urma re
a solicitării în instanţă a va li -
dării acordurilor de me die re
versus certuri, stres şi riscul
neobţinerii soluţiei aşteptate
şi de ce nu, clienţi multumiţi

de prestaţia acestora.
Rolul instanţelor judiciare şi
arbitrale rămâne unul foarte
important: verificarea
legalităţii acordurilor de
mediere, iar acolo unde
părţile nu s-au înţeles,
acordul de mediere nu
respectă exigenţele legale sau
una dintre părţi nu-şi execută
obligaţiile, judecarea cauzei.
Câştigul notarilor: o nouă
piaţă, păstrarea clientelei,
care neînţelegându-se în faţa
notarului ar recurge la
instanţa de judecată, precum
şi uşurarea propriei activităţi,
prin utilizarea timpului
consumat cu certurile dintre
succesori în întocmirea de
acte.
Executorii judecătoreşti ar
beneficia de executări silite
mai elegante, fără acţiuni în
instanţă sau pericolul de
agresiuni.
Sigur că beneficii există şi în
privinţa altor categorii de
profesionişti.
Aveți încredere în mediere!

1 L.192 din 2006 a fost publicată în M.Of. nr. 441/2006  şi a fost modificată şi completată ulterior.
2 Art. 227 din NCPC -  al. 1 ,,În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare potrivit legii.

al. 2 În litigiile care pot face obiectul procedurii de mediere, judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu 
privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul 
va recomanda părţilor să recurgă la mediere, în orice fază a judecăţii, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă.
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Atunci când spunem
în gând o rugăciune,
încercăm să ne

conectăm la sfere înalte și să
asigurăm o satisfacere a
nevoii noastre de
comunicare cu Divinitatea.
Nimic mai mult sau mai
puțin! Dacă ne imaginăm
însă în aceste momente de
smerenie că am creat
raporturi juridice,
generatoare de drepturi și
obligații, nu înseamnă că nu
suntem buni profesioniști ai
domeniului juridic, din
contră, dăm dovadă de
pasiune deosebită pentru
profesiile juridice. În
schimb, s-ar putea să existe
o problemă (dirimantă) a
structurii noastre interne de
rezistență, fiind posibilă o
lipsă majoră a unor părți
superioare componente (s-ar
putea să nu avem toate
țiglele pe casă).
Una dintre legile lui Murphy
spune că dacă tot ce ai este
un ciocan, toate obiectele
din jur îți par cuie. Pe de
altă parte, psihologia acordă
spații largi studiilor care
explorează teama de
necunoscut a indivizilor. A
nu se confunda cu frica de
necunoscuți/necunoscute
specifică unei perioade de
început a copilăriei.
În altă ordine de idei, o
broască țestoasă, dacă își
schimbă numele pe cale
administrativă, nu înseamnă
că devine jaguar. Iar vocația
dintr-o profesie, nu se
transferă – sine die – în alte
profesii. De menționat, că
totuși expertiza nu este
sinonimă cu vocația.

Un interesant studiu de caz
aflat în desfășurare, are

legătură cu medierea și cu
cei care vorbesc excesiv
despre ea, fără a fi avut
onoarea de a o cunoaște
personal. Există
persoane/personalități/perso-
naje care folosesc o
alăturare de termeni
nereușită („această
mediere”) trădându-și
nesiguranța în legatură cu
domeniul. Această abordare
amintește de laitmotivul
măicuței bătrâne din
Miorița și de cadrul său
epic general. Fără niciun
dubiu, există și posibilitatea
tratării din punct de vedere
juridic a episodului
folcloric surprins atât de
bine de această creație
emblematică a literaturii

populare. Nu s-a simțit
nevoia până acum, dar
orice poate avea un
început. Iar faptul că
Miorița este o creație
anonimă, transmisă pe cale
orală din generație în
generație, nu înseamnă nici
că are autor necunoscut
(AN, ca terminologie
juridică) sau că e altceva în
neregulă.

În timp ce alte profesii încă
își caută identitatea,
medierea și-a găsit-o
concomitent cu momentul
apariției sale. Important e
să și-o păstreze nealterată.
Aceea de profesie
nejuridică, nejuridicizată și
nejudiciarizată.

Pe final, despre dispariția
dinozaurilor, teoria
darwinistă, Big Bang și
fenomene paranormale,
numai cuvinte de laudă! Din
punct de vedere juridic,
evident!

Cei care știu totul despre
„această mediere” încă de la
facerea lumii dar nu au
înțeles mesajul strecurat în
frazele anterioare, să își
îndrepte atenția spre un
vechi proverb egiptean: 
„E de mare cinste omul 
care știe să tacă”. 
În caz contrar, se vor
îndrepta în tăcere...către
ieșire! Desigur, dacă în
prealabil au identificat
intrarea.

medieRea întRe JuRidicizaRe, 
JudiciaRizaRe 
și oPinii înțelePte
De Dr. Zeno ȘuȘTac, Vicepreședinte consiliul de Mediere 
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1. acorDuL De MeDiere.
Definiţie. VaLoare

Conform art. 58 (1) din Legea
192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de
mediator ,,Când părţile aflate
în conflict au ajuns la o
înţelegere, se poate redacta un
acord scris care va cuprinde
toate clauzele consimţite de
acestea şi care are valoarea
unui înscris sub semnătură pri -
vată. De regulă, acordul este
redactat de către mediator, cu
excepţia situaţiilor în care păr ţi -
le şi mediatorul convin altfel.”
Din articolul de mai sus
rezultă că pentru a putea vorbi
de un acord de mediere
trebuie să existe cumulativ
următoarele elemente:

două sau mai multe
părţi aflate într-un conflict;
o discu]ie pilotată de o
terţă persoană specializată
în calitate de mediator;
un set de clauze
consimţite de către părţi. 

Un alt aspect esenţial rezultat
din analiza art. 58(1) din
Legea 192/2006 este acela că
valoarea pe care legea o
conferă acordului de mediere
este aceea a unui înscris sub
semnatură privată. 
Pentru ca obligaţia asumată în
cadrul înscrisului sub
semnătură privată să fie
considerată valabilă, este
necesară împlinirea unei

singure condiţii şi anume sem -
nătura părţii care se obligă.
Cu toate că acordul de
mediere are această valoare,
există posibilitatea ca acesta să
devină titlu executoriu, prin
două mijloace expres stabilite
de lege. Astfel, art. 59 alin. (1)
din Legea 192/2006 stipulează
că  ,,părţile pot solicita notaru lui

public autentificarea, în condi -
ţiile legii şi cu respectarea
procedurilor legale, a
înţelegerii lor”, iar alin. (3) al
aceluiaşi articol prevede că
,,actul întocmit de notarul
public (...) prin care se
autentifică înţelegerea din
acordul de mediere, are putere
de titlu executoriu.”

A doua modalitate este
prevăzută tot în art. 59, la
alin.(2) conform căruia
,,părţile acordului de mediere
se pot înfăţişa la instanţa
judecătorească pentru a cere,
îndeplinind procedurile legale,
să se dea o hotărâre care să
consfinţească înţelegerea lor
(...)”, care, la rândul ei, devine
titlu executoriu.
titlul executoriu reprezintă
acel înscris întocmit în
condiţiile prevăzute de lege, în
baza căruia se poate efectua
executarea silită.                                                      

2. În ce siTuaţii se auTenTifică
acorDuL De MeDiere?

Se impune o delimitare
conceptuală cu privire la
înscrisul autentic. Codul de
procedură civilă îl defineşte la
art. 269 astfel: ,,Înscrisul
autentic este înscrisul întocmit
sau, după caz, primit şi
autentificat de o autoritate
publică, de notarul public sau
de către o altă persoană
învestită de către stat cu
autoritate publică, în forma şi
condiţiile stabilite de lege.
Autenticitatea înscrisului se
referă la stabilirea identităţii
părţilor, exprimarea
consimţământului acestora cu
privire la conţinut, semnătura
acestora şi data înscrisului.”
Ca şi putere doveditoare se
precizează, în continuare, că
înscrisul autentic face pe
deplin dovadă, faţă de orice
persoană, până la declararea sa
ca fals cu privire la constată -
rile făcute personal de către
cel care a autentificat înscrisul.
Odată menţionate aceste
concepte, întrebarea se pune în
ce situaţii vor solicita părţile
autentificarea acordului de
mediere? Astfel, identificăm

autentificaRea 
acordului de mediere
De ȘTefan cosTe, membru în consiliul de Mediere din românia
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două situaţii distincte. 
În primul rând, trebuie amintit
faptul că prin acord de
mediere se înţelege setul de
clauze şi înţelegeri stabilite de
către părţi. Mediatorul nu are
dreptul să intervină cu privire
la înţelegerile dintre părţi, nici
să efectueze un control al
legalităţii, acesta având doar
rolul de a le îndruma,
urmărind ca acordul de
mediere să nu conţină clauze
contrare legii. tocmai din
acest motiv, în cazul în care
acestea vor dori să aibă o
garanţie că acordul lor s-a
realizat în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi, mai
mult decât atât, ca acesta să
aib\ valoarea unui înscris
autentic, respectiv titlu
executoriu, acestea vor apela
la procedura autentificării.
trebuie avut în vedere faptul
că, de multe ori, părţile aflate
în conflict, cu toate că ajung la
o înţelegere, nu au încredere
deplină una în cealaltă, motiv
pentru care îşi vor dori o
garanţie că voinţa lor va fi
respectată pe deplin, conform
clauzelor convenite. În acest
caz, recomandabil ar fi ca
acor dul părţilor să fie autenti -
fi cat, pentru a deveni titlu
executoriu.
În al doilea rând, se pune
problema opozabilităţii
acordului de mediere. Astfel,
pentru anumite înţelegeri
dintre părţi, legea solicită ca
actul care o consemnează să
îmbrace forma unui înscris
autentic. Cel mai bun exemplu
în acest sens îl constituie
transferul unui drept de
proprietate asupra unui bun
imobil, caz în care legislaţia
impune ca orice act ce are ca
obiect un astfel de transfer să
îmbrace forma autentică.

Astfel, dacă părţile au un con -
flict ce are ca obiect transferul
dreptului de proprietate asupra
unui imobil şi ajung în urma
şedinţelor de mediere la un
acord în acest sens, pentru a
putea fi realizată voinţa
părţilor din punct de vedere
legal, şi anume transferul
dreptului de proprietate, este
necesară autentificarea
acordului respectiv. Acest
aspect este expres prevăzut de
Legea nr. 192/2006 cu
modificările şi completările
ulterioare la art. 58, alin. (4):
,,În cazul în care conflictul
mediat vizează transferul
drep tului de proprietate pri -
vind bunurile imobile, precum
şi al altor drepturi reale,
partaje şi cauze succesorale,
sub sancţiunea nulităţii
absolute, acordul de mediere
redactat de către mediator va
fi prezentat notarului public
sau instanţei de judecată,
pentru ca acestea, având la
bază acordul de mediere, să
verifice condiţiile de fond şi
formă prin procedurile
prevăzute de lege şi să emită
un act autentic sau o hotărâre
judecătorească, după caz, cu
respectarea procedurilor
legale. Acordurile de mediere
vor fi verificate cu privire la
îndeplinirea condiţiilor de
fond şi formă, notarul public
sau instanţa de judecată, după
caz, putându-le aduce modi -
ficările şi completările cores -
pun zătoare cu acordul părţi -
lor.” În continuarea acestui
articol, alin. 4 stipulează că
„mediatorul este ţinut de
obligaţiile prevăzute la alin. 4
şi în cazul în care prin acordul
de mediere se constituie, se
modifică sau se stinge orice
drept real imobiliar”.
Art. 551 din Codul civil enu -

meră drepturile reale astfel:
„Sunt drepturi reale: dreptul
de proprietate, dreptul de
super ficie,  dreptul de
uzufruct, dreptul de uz,
dreptul de abitaţie, dreptul de
servitute, dreptul de
administrare, dreptul de
concesiune, dreptul de
folosinţă, drepturile reale de
garanţie, alte drepturi.”
Astfel,  orice acord de mediere
care are ca obiect constituirea,
modificarea sau stingerea
oricărui drept real imobiliar,
trebuie supus autentificării la
notarul public sau încuviinţării
de către instanţa de judecată,
sub sancţiunea nulităţii
absolute, iar acest fapt este
prevăzut expres şi la art. 1244
din Codul civil: „în afara altor
cazuri prevăzute de lege,
trebuie încheiate prin înscris
autentic, sub sancţiunea
nulităţii absolute, convenţiile
care strămută sau constituie
drepturi reale care urmează a
fi înscrise în cartea funciară”.

ProceDura auTenTificării
acorDuLui De MeDiere

Un prim aspect ce necesită
clarificare vizează obligati -
vitatea prezenţei mediatorului
la notarul public în vederea
auten tificării. În această
situaţie, distingem trei
posibilităţi şi anume:

1. Situaţia în care
mediatorul se identifică ca
fiind parte în acordul de
mediere (exemplu: între
partea x `n calitate de cre -
ditor, partea y `n calitate
de debitor şi z în calitate
de mediator), caz în care
va trebui să se pre zinte şi
acesta la notarul public şi
să semneze acor dul de
mediere autentificat;

2. Situaţia în care
mediatorul nu se identifică
drept parte în acordul de
mediere, caz în care
prezenţa sa la biroul
notarial nu este necesară;
3. Situaţia în care, pornind
de la acordul de mediere,
indiferent dacă mediatorul
este sau nu parte în acor -
dul de mediere, notarul
public întocmeşte un act
nou, având în vedere
înţelegerea părţilor, caz în
care prezenţa me diatorului
nu este necesară.

Cu toate acestea, trebuie luată
în considerare şi situaţia în
care una dintre părţi nu se
poate prezenta la biroul
notarial competent în vederea
autentificării acordului de
mediere, caz în care persoana
va putea fi reprezentată în faţa
notarului public de către un
reprezentant convenţional,
printr-o procură autentică. 
Părţile care se vor prezenta la
notarul public în vederea
îndeplinirii procedurii de
autentificare vor prezenta un
exemplar original al acordului
de mediere şi un exemplar al
procesului verbal de închidere
a cazului. Pentru o mai bună
colaborare a notarului public
cu mediatorul, ar fi indicat ca
acesta din urmă să transmită şi
în format electronic acordul de
mediere, pentru a simplifica
procedura şi pentru operativi -
tatea întregului proces.
Un alt aspect ce necesită
clarificări vizează modalităţile
în care poate fi autentificat
acordul de mediere. 
O primă variantă ar fi cea în
care părţile ajung la un acord
în faţa mediatorului cu privire
la conflictul existent, se
redactează acordul de
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mediere, iar părţile convin ca
după această procedură să
meargă împreună la biroul
notarial, în vederea
autentificării acordului. După
cum am explicat şi mai sus,
notarul public verifică
legalitatea acordului dintre
părţi şi, în funcţie de obiectul
conflictului dintre părţi,
notarul va avea două opţiuni:
fie va autentifica acordul de
mediere, fie va întocmi un act
nou, dar care va avea în
vedere înţelegerea dintre părţi.
A doua variantă implică
existenţa unei strânse
colaborări între mediator şi
notarul public, în sensul în
care acordul de mediere să fie
redactat astfel: dac\ părţile
ajung la un acord de mediere,
mediatorul va transmite
notarului agreat de părţi
acordul de mediere rezultat,
urmând ca notarul să verifice
condiţiile de fond şi de formă
ale acordului, să facă comple -
tările necesare, iar dacă părţile
sunt de acord cu modificările
şi completările intervenite,
notarul public va autentifica
acordul de mediere rezultat.
Scopul acestei colaborări are
drept avantaj faptul că atât
mediatorul, cât şi notarul
public se asigură că îşi
îndeplinesc atribuţiile într-o
manieră cât mai eficientă
pentru client şi că acordul de
mediere nu doar reflectă
decizia părţilor de soluţionare
a conflictului, dar aceasta se
afl\ în concordanţă cu
legislaţia în vigoare. În plus,
există avantajul operativităţii
pentru toate părţile implicate,
notarul public cunoscând deja
conţinutul acordului de medie -
re supus autentificării, înainte
ca părţile să intre în biroul său
să îi solicite acest fapt.

O altă problemă ce poate fi
ridicată este momentul în care
părţile aleg să autentifice un
acord, iar situaţiile sunt, după
cum am mai spus,
următoarele:

a) părţile doresc ca
înţelegerea lor să fie
verificată sub aspectul
legalităţii de către un notar
şi să aibă forma unui
înscris autentic;
b) legislaţia prevede,
pentru ca o înţelegere să
producă efecte juridice, să
îmbrace această formă pen -
tru însăşi validitatea actului.

Nu vom mai insista asupra
primei situaţii, dat fiind faptul
că a fost elaborată în prima
parte a prezentului material,
însă se impune clarificarea
unor aspecte referitoare la cea
de-a doua, având în vedere un
domeniu de mare importanţă
şi largă acoperire în ceea ce
priveşte varietatea conflictelor
ce au ca obiect transferul
dreptului de proprietate. Astfel
de situaţii pot să apară atunci
când părţile au dispute cu
privire la: vânzarea unui
imobil, partajul unor bunuri
imobiliare -de exemplu, în
cazul soţilor care îşi împart

bunurile după divorţ, rude care
doresc să împartă bunurile
dobândite prin succesiune,
persoane care deţin în comun
un bun (coproprietari) şi vor
să iasă din această stare de
indiviziune.

MeDiaToruL are oBLiGaţia 
eTică Şi LeGaLă 
să Dea exPLicaţii PărţiLor

În consecinţă, în cazurile în
care părţile au un conflict ce
are ca obiect transferul
dreptului de proprietate asupra
unui bun imobil, mediatorul
are obligaţia etică şi legală să
dea explicaţii părţilor şi cu
privire la efectele acordului de
mediere. Astfel, părţile vor fi
informate cu privire la
valoarea acordului de mediere,
care nu poate produce efecte
în privinţa transferului de
proprietate doar ca înscris sub
semnătură privată, fiind
necesară autentificarea
acestuia.
Uneori, părţile se întreabă de
ce să mai apeleze la mediator
şi să plătească onorariul
pentru procedura de mediere,
dacă ulterior tot la notar tre -
buie să ajungă, pentru perfec -
tarea actelor.

La mediator se apelează
pentru rezolvarea unei dispute
pe cale amiabilă, prin
consensul părţilor (înţelegere
bazată pe acordul de voinţă al
părţilor). Când părţile sunt în
dispută, notarul nu poate
întocmi actul solicitat de părţi,
corect ar fi să îndrume părţile
să rezolve disputa pe calea
medierii, urmând ca acestea să
revină la notar în vederea
autentificării acordului de
mediere rezultat ca urmare a
soluţionării conflictului. În
cazul în care părţile îşi
soluţionează disputa prin
mediere, notarul va lua act de
voinţa părţilor, consemnată în
acordul de mediere şi îl va
autentifica sau va întocmi un
act autentic necesar pentru
valabilitatea înţelegerilor
intervenite.
În cazurile în care părţile
apelează la serviciile notariale,
iar notarul public constată că
părţile sunt în dispută, acesta
le poate îndruma să-şi rezolve
disputa pe cale amiabilă, prin
mediere.
Mediatorii, potrivit obligaţiilor
etice şi legale ce le revin, vor
da explicaţii părţilor şi le vor
îndruma pentru autentificarea
acordului rezultat de mediere
în cazurile în care soluţiile
agreate de părţi privesc
drepturile reale imobiliare.
În concluzie, considerăm că
este necesară colaborarea între
cele două profesii – notarul
public şi mediatorul, care
poate să conducă la crearea
unui cadru unitar de
soluţionare alternativă a
disputelor, având drept scop
degrevarea instanţelor de
judecată şi obţinerea
satisfacţiilor pentru părţile
participante în procesul de
mediere, mediator şi notar.





26 NUMARUL 5 IULIE 2014
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

consiliul de medieRe

o Definire a MeDierii

Medierea se practică peste
tot în lume în rezolvarea
disputelor interpersonale,
organizaționale, comunitare
și internaționale, având o
istorie îndelungată dar
diversă în aproape toate
culturile lumii.
Christopher Moore definește
medierea ca fiind intervenţia
într-o  negociere sau într-un
conflict a unei a treia părţi
acceptate, cu putere limitată
sau fără putere în luarea
deciziei, care asistă părţile
implicate să ajungă în mod
voluntar la o înţelegere
reciproc avantajoasă privind
subiectele în dispută. Pe
lângă abordarea concretă a
subiectelor în dispută,
medierea poate să stabilească
sau să consolideze relaţiile
de încredere şi de respect
între părţi sau poate ajuta ca
încetarea relaţiilor să se
producă într-o manieră care
reduce costurile emoţionale
şi traumele psihice. 
Medierea stabilește un cadru
de lucru, în care persoanele
în dispută sunt asistate de
mediator pentru a-și crea
prin consens propriile soluții
la problemele în dispută.
Aceste soluții sunt bazate pe
interesele părților și în
același timp sunt adaptate

resurselor de care părțile
dispun.

caracTerisTici aLe reLației 
De asisTență DinTre MeDiaTor
si PărțiLe În DisPuTă 

Fiind o intervenție în
conflict, medierea se

adresează doar situaților în
care persoana sau un grup
de persoane se află
poziționat/ă  în conflict cu o
altă persoană sau cu un
grup de persoane care sunt
percepute ca fiind
răspunzătoare pentru
situația care a cauzat

paguba/trauma/stresul. 
Medierea este un proces
voluntar, bazat pe
autodeterminarea părților.
Acestea decid liber și în
cunoștință de cauză soluțiile
la problemele lor. În etapa
de pregătire a părților
pentru mediere, mediatorul
trebuie să se asigure că
persoanele implicate au
capacitatea de a negocia
rezolvarea disputei. Faptul
că, părţile în dispută sunt
sau nu în stare să-şi rezolve
singure disputa,
influenţează puternic
strategiile de intervenţie ale
mediatorului. 
Mediatorul are un rol activ
în timpul procesului de
mediere în asigurarea
echilibrului de putere între
părțile în dispută.
Mediatorul va asigura
creșterea puterii părții slabe
înainte de a se intra în
negocierea asistată și va
menține echilibrul de putere
pe tot parcursul procesului
de mediere. 
Potrivit principiilor ce
guvernează medierea,
asistența mediatorului este
asigurată tuturor părților în
conflict în condiții de
neutralitate și imparțialitate.
În consecință, în timpul
intervenției, mediatorul
păstrează o poziție de
echilibru față de toate
părtile implicate în dispută,
neputând simpatiza sau
sprijini o parte în
defavoarea celeilalte.
Prezența mediatorului
asigură un cadrul de lucru
flexibil și de siguranță, în
care ambele părți
interacționează de pe poziții
egale iar negocierea lor este
bazată de colaborare. 

cum Poate fi folosită 
medieRea în Relațiile 
de la locul de muncă
De ioana-aDina Marin, membru în consiliul de Mediere / ioana.marin@justiceforromania.ro
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Orice intervenție presupune
ca mediatorul să analizeze
situaţia în particular şi să
adapteze procesul, astfel
încât să satisfacă nevoile
părţilor. Mediatorul poate
elabora tehnici de abordare
şi intervenţie adaptate
fiecărei situaţii, menite să
asiste părţile la stabilirea şi
construirea unor relaţii
bazate pe respect şi
încredere și să rezolve
problemele care le dezbină. 

cânD inTerVine MeDierea 
În reLațiiLe De La LocuL 
De Muncă 

Când oamenii nu reușesc să
se înțeleagă și să lucreze
împreună la locul de
muncă, medierea poate fi
un instrument util în
rezolvarea divergențele și
îmbunătățirea relațiilor la
locul de muncă.
De regulă, cauzele care
generează deteriorarea
relațiilor la locul de muncă
sunt: nepotriviri de caracter:
oamenii care nu se agrează,
nu pot lucra împreună;
așteptări diferite cu privire
la stilul de management și
modul de comunicare;
diferențe de valori, percepții
diferite ale realității bazate
pe experiența, credințele și
istoria personală; agresiune
personală care se poate
manifesta în diverse forme
de la “mici răutăți” până la
discriminare, hărțuire
psihologică sau sexuală.
La locul de muncă disputele
pot izbucni atât în relații pe

verticală (ierarhice) cât și
pe orizontală (între colegi).
Pot fi dispute
interpersonale, intragrup
sau intergrup, în funcție de
părțile implicate. Pot debuta
ca dispute interpersonale
dar nerezolvate, se pot
extinde, implicând și alte
persoane pe lângă cele
inițial implicate.
Manifestările părților în
dispută la locul de muncă
pot include: izbucniri de
mânie, supărare sau
agresivitate; încercări de a
construi alianțe pentru
consolidarea poziției,
inclusiv folosirea minciunii
și a bârfei în scopul de a
submina poziția și
susținerea celeilalte părți; o
comunicare ineficientă sau
lipsa comunicării; non-
cooperare care poate
implica “jocuri de putere”
și alte forme de “jocuri”  în
scopul de a zădărnici
eforturile celuilalt.
Nerezolvate, disputele
interpersonale la locul de
muncă pot conduce la
efecte de tipul: lipsa
performanței la locul de
muncă, dificultăți în
îndeplinirea atribuțiilor,
lipsa de inițiativă [i de
creativitate, decizii
ineficiente, accidente de
muncă; creșterea
absenteismului, care poate
avea diverse forme: de la
întârzierea la programul de
lucru până la absența
nejustificată și fără
notificarea angajatorului
pentru o perioad\ de mai

multe zile sau chiar
concedii de boală pe termen
lung; creșterea numărului de
plângeri din partea
angajaților; eșuarea
managementului în situația
în care disputa este pe o
relație de management iar în
această relație supervizarea
se face neadecvat sau
nesatisfăcător, comunicarea
este defectuoasă etc. 
Cu cât se intervine mai
devreme într-o relație
deteriorată, cu atât sunt mai
mari șansele de a se rezolva
disputa și de a se ajunge la
o înțelegere reciproc
avantajoasă pentru părți.
Amânarea rezolvării sau
nerezolvarea disputelor de
la locul de muncă conduce
adesea la dezvoltarea unui
mediu de stres și risc atât
pentru cei implicați cât și
pentru colegii lor. 

BeneficiiLe soLuționării 
Prin MeDiere

Intervenția de soluționare
prin mediere a disputelor
apărute în cadrul relațiilor
de muncă poate aduce reale
beneficii atât părților direct
implicate cât și organizației
în cadrul căreia se
desfășoară aceste relații de
muncă.
Pentru părțile în dispută la
locul de muncă,  medierea
și-a dovedit utilitatea, fiind
o procedură de lucru care
necesită o investiție minimă
de resurse comparativ cu un
proces judiciar, asigură un
cadru de lucru confidențial

și flexibil, creat în funcție
de nevoile părților. Nu în
ultimul rând, medierea ajută
la transformarea relațiilor în
sensul îmbunătățirii și
așezării lor pe un făgaș
sănătos, astfel cum părțile
decid liber în funcție de
nevoile și interesele lor.
Evident că puterea părților
de a decide liber și de
comun acord soluția în
mediere asigură stabilitatea
acordului lor și eficiență în
implementare.
Organziația/compania are
de câștigat prin utilizarea
medierii în relațiile dintre
angajații săi. Pe de-o parte,
timpul scurt de soluționare
asigură recrearea mediului
stabil și de siguranță pentru
angajați într-un timp
rezonabil, diminuând sau
evitând efectele
nesoluționării disputelor
prezentate mai sus. Pe de
altă parte, transformarea
relațiilor poate conduce la
progres și rentabilitate
crescută.
În loc de CONCLUzIE aș
spune că medierea este un
instrument  necesar a fi
prevăzut de organizații în
cadrul politicilor de
personal în vederea
rezolvării plângerilor
angajaților care privesc
relațiile de la locul de
muncă. Probleme ca cele de
hărțuire, discriminare
precum și cele care privesc
demnitatea și respectul
pentru muncă, egalitatea de
șanse pot face subiect al
procedurii de mediere.

[1] Moore, C. (2003).Procesul de mediere: strategii practice de rezolvare a conflictelor. Cum funcționeaza medierea, 
[2] Doherty, N., Guyler, M. (2008). Ghid pentru medierea la locul de muncă și rezolvarea conflictelor. Reconstruirea relațiilor la locul de muncă, 
[3] Daniel Bowling and David A. Hoffman (2003), Bringing Peace into the Room: How the Personal Qualities of the Mediator Impact the Process of
Conflict Resolution
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Activitatea de mediere
este o activitate
socială efectuată de

profesioniști ai dialogului și
ai comunicării. Medierea a
fost introdusă în România în
anul 2006 ca o necesitate
stringentă a trecerii mai
rapide de la o cultură
conflictuală la o cultură
pentru dialog și comunicare.
A fost nevoie de educarea
membrilor societății pentru a
accepta c\ această  nouă
cultură trebuie să se facă
simțită și mai ales cunoscută
și agreată de membrii
societății în ansamblul ei.
Mai întâi, s-a creat cadrul
legislativ în așa fel încât
procedura să poată funcționa
în legalitate. Apoi s-a trecut
la instruirea viitorilor
profesioniști ai medierii. Prin
legea 192/2006 a fost creat
un organism neutru și
imparțial de coordonare,
implementare, autorizare și
reglementare, organism
apolitic,  strict necesar
desfășurării în bune condiții
a acestei nobile profesii.
Au început să fie trimise de
către unii judecători spre
mediere și primele conflicte.
În anul 2008 a luat ființă în
cadrul acestui organism
primul tablou al mediatorilor
autorizați de Consiliul de
Mediere sub denumirea de
,,tabloul mediatorilor”. Au
apărut și primele organizații

ale mediatorilor constituite
în baza drepturilor conferite
de Ordonanța 26/2000. A
fost nevoie de câteva
modificări legislative pentru
ca legea 192/2006 să poată
avea coerență și să poată fi
aplicată în practică
corespunzător. 
În perioada 2008-2014 s-a

dovedit că mentalitatea și
educația spre dialog lipsește
aproape în totalitate din
cultura noastră din cauza
celor  peste 45 de ani de
educație dictatorială
(conflictuală). Puțini știu că
fiecare cuvânt emis de o
persoană este încărcat cu o
anumită energie. Aceasta

energie este pozitivă sau
negativă, în funcție de
gândurile care sunt procesate
în acel moment de o
persoană, gânduri care apar
cel mai des influențate de
educația fiecăruia. Gândurile
unei persoane sunt
influențate de programarea
educațională a cuvintelor și
imaginilor asimilate de-a
lungul vieții.  S-a dovedit
științific că un conflict apare
în 80% din cazuri din cauza
tonului ridicat  cu care o
persoană se adresează alteia
și doar un procent de 20%
din cazuri, este cauzat de
divergențe de opinie.

se Va Înființa 
„oficiuL De MeDiere 
Și arBiTraJ”

În România prin legea
dialogului social, Ministerul
Muncii are obligația să
înființeze la nivel național
,,Oficiul de Mediere și
Arbitraj”. Acest oficiu  va
crea cadrul necesar ca înainte
de a fi declarată o grevă orice
conflict colectiv
organizațional între patronate
și sindicate, să fie  supus
procedurii de mediere. Există
o bună colaborare între
Consiliul de Mediere și
Ministerul Muncii, astfel
încât  o nouă specialitate a
mediatorului ,,conflictul
colectiv” să fie abordată de
specialiștii actuali din
mediere regăsiți în tabloul
mediatorilor, probabil după
ce vor căpăta competențele
necesare abordării
conflictelor colective.
Conflictele colective au cu
totul altă psihologie și este
strict necesar ca mediatorii să
cunoască particularitățile

medieRea 
în afaceri și organizații
De ion DeDu, Mediator, membru în consiliul de Mediere
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acestor tip de conflicte. La
acest capitol este mult de
lucru și personal, ca lider de
patronat voi face diligențele
necesare ca patronatele și
sindicatele să adopte calea
dialogului și a comunicării
pentru ca neînțelegerile
dintre ele să poată fi
rezolvate astfel. Societatea
are de pierdut, la fel și
membrii de sindicat cât și
patronii dacă,  în loc să
rezolve amiabil cu ajutorul
mediatorilor acele
neînțelegeri care duc la
conflicte de muncă, merg pe
calea încetării lucrului.
În afaceri,  contractele
economice încheiate între
persoanele fizice, juridice
etc., conflictele apar din
cauza nerespectării clauzelor
contractuale de una dintre
părți sau chiar din cauza
nerespectării clauzelor
contractuale de către ambele
părți. Problema se pune
atunci cînd reprezentanții
societăților intră în dialog
urmare a acestor nerespectări
de clauze. De regulă, în astfel
de conflicte după o evaluare
sumară a cazului, mediatorul
realizează că este vorba de
percepții diferite cauzate de
faptul că a fost încheiat
contractul de către o
persoană cu care au fost
stabilite anumite principii
care nu sunt în]elese
întodeauna de alte prsoane și
la mediere se prezintă o cu
totul altă persoană. 
Se mai poate întâmpla 
ca în timpul derulării
contractului să fie o lipsă a
informațiilor sau o slabă
informare privind anumite
greutăți ce pot apărea, fără ca
acestea să fie aduse la
cunoștința factorului decident

din diverse motive. 
Sunt multe alte cauze 
care pot duce la disfuncțio -
nalități în derularea
contractelor, iar părțile se
grăbesc să meargă spre
instanța de judecată fără a
realiza că astfel vor avea de
pierdut ambele părți. Prin
instanță există un singur
câștigător care la rândul său
va pierde timp, bani, un
client sau mai mulți etc. În
cazul unui acord de mediere
ambele părți câștigă și au
avantaje imense prin aceea că
ambele părți sunt scutite de
taxa judiciară de timbru.
Acordul de mediere supus
autentificării notarului public
sau încuviințat de instanța de
judecată printr-o hotărâre
judecătorească numită
hotărâre de expedient, devine
titlu executoriu și dă dreptul
părții interesate să execute
imediat prevederile acordului
de mediere. 

cLauZă De MeDiere 
În conTracTeLe coMerciaLe

Un acord de mediere
păstrează relațiile dintre părți,
reduce costurile și are o
eficacitate sporită oricărei
alte hotărâri judecătorești
prin care judecătorul decide
după cum consideră de
cuviință, având la bază
drepturile legale și materia de

drept după care ia decizia în
defavoarea uneia dintre cele
două părți. De ceva timp
societățile comerciale sunt
sfătuite să prevadă în
contractele comerciale ca
primă clauză de rezolvare
amiabilă a unui eventual
conflict clauza de mediere,
prevedere care le va scuti de
multe alte probleme în
eventualitatea unui conflict
contractual.

DeciZia curții consTiTuționaLe 
a fosT  corecTă

După decizia Curții
Constituționale prin care sunt
declarate neconstituționale
două articole din legea
192/2006, mă văd nevoit să
afirm că decizia Curții
Constituționale a fost corectă
și face referire la modul cum
au fost aplicate în practică de
judecători articolul 2 din lege
și articolul 200 din Codul de
Procedură Civilă. Astfel a
fost creată o practică
judiciară greșită precum că
informarea ar fi o procedură
prealabilă obligatorie
introducerii cererii de
chemare în judecată. În
primul rând informarea nu
este o ,,procedură” ci doar o
etapă a unei proceduri -
,,procedura de mediere”-
Capitolul V  ,,procedura de
mediere” la  art.43 alin 2 din

legea 192/2006 prevede că
,,Înainte de introducerea
cererii de chemare în
judecată părțile POt încerca
rezolvarea conflictului prin
mediere”. Deci se observă că
părțile nu sunt obligate să
rezolve conflictul prin
mediere,  iar etapa de
informare, care era
obligatorie pentru părți doar
dacă judecătorul dispunea
trimiterea părților către
mediere, este doar o etapă de
evaluare a conflictului și a
prezentării părților avantajele
medierii de către mediator.
Deci, informarea este practic
o etapă de educare a părților,
pentru a-și da acordul dacă
decid să semneze contractul
de mediere și să intre în
mediere în cunoștiință de
cauză. 

consiLiuL De MeDiere
LucreaZă La un seT De
ProPuneri De MoDificare 
Și coreLare a LeGii

Acum, Consiliul de Mediere
lucrează la un set de
propuneri de modificare și
corelare a legii în așa fel
încât legea să poată funcționa
astfel încât mediatorii,
avocații, magistrații să poată
să  asigure  justițiabililor cele
mai bune servicii de
rezolvare a conflictelor  lor,
la cele mai înalte standarde,
într-un timp scurt.
Este greu pentru o profesie
non juridică care prin lege
acționează în sistemul juridic
să fie acceptată de  veteranii
sistemului ca  parteneri. tot
sistemul juridic este în slujba
cetățeanului și toți suntem
datori să facem din această
societate  una a dialogului și
a comunicării.
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Consiliul de Mediere
este un organism
autonom cu

personalitate juridică, de
interes public, care
reglementează și
organizează profesia de
mediator și promovează
activitatea de mediere.
A fost înființat în octombrie
2006 când, prin ordinul
Ministrului Justiției, au fost

numiți membrii acestuia.
Sediul acestui organism se
află în Municipiul București
(Strada Piața Sfântul Ștefan,
Nr. 7, Sector 2, București).
Consiliul de Mediere se
organizează și funcționează
potrivit prevederilor Legii
nr. 192/2006, ale
Standardului ocupațional al
mediatorului, precum și
conform anexelor la

hotărârile interne, dintre care
fac parte: Regulamentul de
Organizare și Funcționare al
Consiliului de Mediere,
Standardul de formare a
mediatorului și Codul de
etică și deontologie
profesională a mediatorilor
adoptat conform
recomandărilor din Codul
European de Conduită
pentru Mediatori.

aTriBuțiiLe consiLiuLui 
De MeDiere

Consiliul de Mediere are
următoarele atribuții
principale:

promovarea activității
de mediere; 
reprezentarea
intereselor mediatorilor
autorizați; 

oRganizaRea 
consiliului de medieRe
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asigurarea calității
serviciilor în domeniul
medierii; 
elaborarea
standardelor de formare
și autorizarea
programelor de formare
în domeniul medierii; 
autorizarea
mediatorilor; 
controlul mediatorilor; 
inițierea de propuneri
pentru completarea sau
corelarea legislației
privind medierea.

Consiliul de Mediere se
constituie prin alegeri,
durata exercitării mandatului
de către membrii acestuia
fiind de 4 ani, conform
modificărilor aduse prin
Legea nr. 115/2012  care a
stabilit mărirea duratei
mandatului de la 2 la 4 ani.
La alegerea membrilor
Consiliului de Mediere
poate participa orice
mediator autorizat sau

reprezentant al acestuia.
Consiliul de Mediere este
format din 9 membri titulari
și 3 membri supleanți.
Consiliul își alege un
președinte și un
vicepreședinte și
desemnează dintre membrii
săi o comisie cu activitate
permanentă, din care fac
parte președintele,
vicepreședintele și 3
membri.
Începând cu data de 24
noiembrie 2012, din
Consiliul de Mediere fac
parte următoarele persoane:

MeMBri TiTuLari

Dorin-Valeriu
Bădulescu – președinte
zeno-Daniel Șuștac-
vicepreședinte
Ștefan Coste –
membru Comisia
Permanentă
Gabriela-Gyongy
Mihuț – membru

Comisia Permanentă
Angelica-Elisabeta
Mocan – membru
Comisia Permanentă
Anca-Elisabeta Ciucă
Ion Dedu
Ioana-Adina Marin
Mugur-Bogdan Mitroi

MeMBri suPLeanți

Irina-Carmen Fiscuci
Nicolae-Bogdan-
Codruț Stănescu
Mihai-Iulian
Munteanu

7 coMisii consuLTaTiVe 
cu caracTer PerManenT

Consiliul de Mediere a
înființat 7 comisii
consultative cu caracter
permanent

Comisia consultativă a
corpului profesional 
Comisia consultativă
pentru calitatea formării 
Comisia consultativă

pentru calitatea
serviciului de mediere 
Comisia pentru
promovarea medierii 
Comisia pentru relația
cu autoritățile și alte
organisme reprezentative 
Comisia legislativă 
Comisia de relații
internaționale 

Consiliul de Mediere 
își acoperă cheltuielile 
de organizare și funcționare
din venituri proprii, 
de tipul:

taxelor provenind din
autorizarea mediatorilor 
donațiilor,
sponsorizărilor,
finanțărilor 
încasărilor din
vânzarea publicațiilor
proprii 
sumelor provenind din
amenzile aplicate ca
sancțiuni disciplinare

Mircea FICA
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IRES (Institutul Român
pentru Evaluare și
Strategie) a realizat pentru

Medierenet.ro primul sondaj
oficial având drept subiect
percepţiile românilor cu
privire la mediere şi
mediatori.
Sondajul de opinie având
drept temă “Percepţia
românilor despre mediere şi
mediatori" a fost realizat în
data de 5 mai 2014, pe un
eşantion de 1.243 de persoane
cu vârsta peste 18 ani. tipul
eşantionului a fost
multistratificat, probabilist,
fiind reprezentativ la nivelul
populaţiei cu vârsta peste 18
ani din România, din mediul
rural şi urban. Sondajul a fost
realizat prin metoda CAtI
(computer assisted telephone
interviewing). 
Potrivit acestui sondaj, 57%
dintre românii chestionaţi ştiu
ce este medierea şi 75%

dintre respondenţi declară că
au încredere în mediere şi în
mediatori.

cei Mai MuLți roMâni ar
aPeLa La MeDiere În caZuL
DiVorțuLui

În ce privește cazurile în care
românii ar apela la mediere,
54% dintre respondenţi
declară că ar apela la această
procedură în caz de divorţ, iar
53% în cazul unui conflict de
muncă. Doar 37% dintre
respondenţi sunt de părere că
nu contează dacă mediatorul

este bărbat sau femeie, 34%
dintre respondenţi
exprimându-și preferința
pentru un mediator femeie, în
comparație cu 25% dintre
respondenți care s-ar adresa
unui mediator bărbat.
„Existenţa medierii în via]a
societăţii româneşti este o
necesitate a vremurilor
noastre, mai ales că numărul
proceselor în instanţă a atins
un maxim istoric de 3,3
milioane de cauze. Mediatorii,
prin munca depusă, au
câştigat încrederea românilor
care vor să-şi soluţioneze

conflictele prin mediere
datorită beneficiilor pe care le
conferă această procedură
alternativă şi amiabilă”, a
subliniat Anca Lucia Stancu,
mediator autorizat şi manager
al publicaţiei Medierenet.ro

DesPre MeDiereneT.ro

MediereNet.ro este singura
publicaţie online din România
care prezintă interviuri,
analize şi informaţii de ultima
oră din zona medierii.
MediereNet.ro se adresează
atât mediatorilor autorizaţi,
cât şi celor care doresc să
profeseze în această meserie,
prin intermediul secţiunilor
dedicate. De asemenea,
MediereNet.ro oferă
informaţii relevante şi actuale
din zona juridică,
administrativă şi de business.

Mircea FICA

Românii 
au încRedeRe
în medieRe 
Şi în mediatoRi
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Sănătatea Media Group
a organizat în data de
3 iulie 2014, la

tribunalul Bucureşti, un
eveniment inedit, în cadrul
căruia au fost discutate
practicile de mediere şi
beneficiile acestora.
Intitulată "Bune practici în
mediere – Impactul Deciziei
Curţii Constituţionale asupra
Medierii", dezbaterea a
reunit peste 130 de
judecători, procurori şi
mediatori, consilieri juridici
şi avocaţi din toată ţara.
Evenimentul s-a adresat
magistraţilor judecători şi
procurori, mediatorilor din
toată ţara, consilierilor
juridici şi avocaţilor, totul
desfăşurându-se într-o
dezbatere legată de rolul şi

importanţa medierii în
soluţionarea litigiilor. Astfel,
cei prezenţi la eveniment au
avut oportunitatea de a pune
întrebări şi de a dialoga cu
unii dintre cei mai renumiţi
magistraţi şi mediatori din
România, în domeniul de
interes.
Manifestarea a fost deschisă

de Judecătorul Mădălina
Afrăsinie, Preşedinte Secţia
a VI-a Comercială,
tribunalul Bucureşti, care,
plăcut impresionată de
numărul mare de persoane
prezente la dezbatere a ţinut
să menţioneze: "Ne dorim ca
această zi să fie una
interactivă şi să învăţăm unii

de la ceilalţi".
Preşedintele Consiliului de
Mediere Dorin Bădulescu a
evidenţiat beneficiile
evenimentelor de acest gen
aduse medierii şi întregului
sistem judiciar: „Doresc să
vă urez bun venit şi să vă
mulţumesc că participaţi
într-un număr atât de mare.

desPRe medieRe 
Şi beneficiile ei, 
într-o conferinţă 
inedită la bucureşti



Cred că aceste întâlniri sunt
cele care pot aduce beneficii
medierii şi profesioniştilor
în mediere, ca de altfel,
întregului sistem judiciar.
Consider că este necesară o
consultare a mediatorilor.
Este adevărat că există
câteva propuneri legislative
din partea Asociaţiei de
Mediatori, iar în acest
moment ar trebui să mergem
pe o reconceptualizare a
informării şi evident pe o
discuţie extrem de elaborată
în ceea ce priveşte cadrul
legislativ.”
În continuarea celor spuse,
mediator Dr. Simona
Vlădica, a explicat pe larg
beneficiile medierii:
“Apelând la mediere, în
primul rând, ambele părţi

implicate câştigă timp şi
bani, costurile fiind mult
mai mici, comparativ cu un
proces. În plus, medierea
oferă numeroase aspecte
pozitive în ceea ce priveşte
psihicul părţilor implicate:
se scapă de stresul unui
proces, iar părțile implicate
au ocazia să discute despre
ceea ce s-a întâmplat.
Medierea creează cadrul în
care se poate ajunge la o
înţelegere amiabilă,
păstrându-se

confidenţialitatea
procedurii.”
tot la deschiderea
evenimentului a preluat
cuvântul și Avocat Prof. Dr.
Iosif Fridmann, care a
declarat că problemele
legate de mediere nu sunt
abordate într-un mod realist.
Cu o experienţă extrem de
mare în studiul istoriei
sistemului judiciar, acesta a
explicat pe scurt istoria
medierii în România,
încercând să evidenţieze că

percepţia actuală din ţara
noastră asupra medierii este
greşită. La microfon a urmat
Dna. Notar Vasilica Crăciun,
care a venit cu o abordare
diferită, fiind de părere că
mediatorii nu ar trebui să fie
absolvenţi de drept.
Conferinţa de deschidere a
fost încheiată de Procuror
Nicoleta Stuparu, care a
mărturisit că își doreşte ca
întâlnirea să fie un câştig
pentru absolut toată lumea
întrucât societatea
românească are nevoie de
mediere: "Am devenit o
societate conflictuală, o
societate care trăieşte în
sărăcie şi trebuie să
conştientizăm că de noi
depinde să avem o viaţă mai
bună, să putem să ne
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creştem copiii în
normalitate. Medierea este
în tradiţia poporului român,
nu este un lucru inventat, de
fapt medierea există din
comuna primitivă".
Obiectivul principal al
evenimentului a constat în
realizarea unei conferinţe
interactive între
profesioniştii din sistemul
juridic şi mediatori, pe
această temă. toţi speakerii
au discutat, împreună cu cei
prezenţi în sală, cele mai
importante, actuale şi de
interes subiecte privind rolul
şi importanţa medierii în
soluţionarea litigiilor,
precum :

“Impactul Deciziei
Curţii Constituţionale
asupra Medierii”
“Motivarea Deciziei

Curţii Constituţionale”
“Consfinţirea
Acordului de Mediere”
“Aspecte privind
medierea în raporturile
dintre profesionişti”
“Condiţiile

autentificării Acordului
de Mediere”
“Medierea între şi cu
Instituţii şi Autorităţi
Publice”
“Medierea în faza de
urmărire penală”

“Medierea penală -
scopul imediat şi mediat
al medierii penale”
“Medierea în
conflictele individuale de
muncă”
“Medierea în
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conflictele de familie”
“Medierea – Singura
soluţie rapidă de
rezolvare a cauzelor de
malpraxis medical”
“Intervenţia media -
torului în procedurile de
prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă”
“Principiul
reciprocităţii în medierea
diferendelor comerciale”
“De lege ferendă
privind medierea”

Astfel, şi-au prezentat
lucrările Judecător Mădălina
Afrăsinie, preşedinte secţia a
VI-a Civilă, tribunalul
Bucureşti, Judecător Coman
Georgeta - Judecătoria
Sector 3, Prof. Dr. Av. Vasile
Nemeş, Notar Lili Crăciun,
Procuror Nicoleta Stuparu,

Mediator Adriana Mihai,
Mediator Ilie Dorin,
Mediator Mirela Dragu,
Mediator Simona Vlădica,
Mediator Carmen Sanda,
Mediator Daniel Vieru şi
Mediator Constantin
Asofronie.
Având în vedere impactul
pozitiv, interesul ridicat şi

feedback-ul primit din
partea participanţilor la
această manifestare,
Sănătatea Media Group îşi
propune să organizeze
începând cu luna septembrie
a acestui an, câte o
conferinţă dedicată
dialogului privind medierea
cu celelalte profesii,

abordând temele ce au fost
dezbătute în cadrul
evenimentului din data de 3
iulie 2014, însă, într-o
manieră mai largă: medierea
în penal, medierea în civil,
medierea în prevenţia
insolvenţei şi în insolvenţă,
medierea conflictelor
individuale de muncă,
medierea între raporturile
dintre profesionişti,
consfinţirea acordului de
mediere, medierea în
conflictele de familie,
medierea – singura soluţie
rapidă de rezolvare a
cauzelor de
malpraxis  medical,
medierea diferendelor
comerciale etc. Prin urmare,
fiecărei teme menţionate
mai sus, îi va fi alocată o zi
de conferinţă distinctă.



asociaţia Pro medierea este
una dintre cele mai
puternice asociaţii de profil
din ţara noastră. cum a
evoluat această organizaţie
în ultimii ani?

Asociaţia Pro Medierea s-a
înfiinţat în anul 2001, ca
urmare a primului proiect
derulat de Ministerul Justiţiei
privind aplicarea medierii în
cadrul sistemului judiciar,
fiind prima asociaţie cu obiect
de activitate principal
medierea. Au existat la acea
vreme şi alte asociaţii cu
obiect de activitate mai larg în
domeniul soluţionării
conflictelor, dar APM, s-a axat
în exclusivitate pe
implementarea medierii.
Înființarea Asociației Pro
Medierea a fost urmare a
cursului de formare a
mediatorilor din cadrul
proiectului menționat, cursuri
susținute de traineri mediatori
din SUA, în colaborare cu
ABA-CEELI și s-a dorit a fi
atât o asociație profesională a
mediatorilor care să pună
bazele profesiei,  cât și un
furnizor de servicii de mediere
și formare a mediatorilor. În
aproape 15 ani de activitate,
am parcurs succesiv şi natural,
cu multă muncă, etape, de la

derularea de proiecte în
diferite domenii de aplicare a
medierii, participarea la
elaborarea legii medierii,
formarea mediatorilor, la
organizarea sistemului de
autorizare a mediatorilor,
elaborarea Standardului de
formare, organizarea profesiei
de mediator, ca membrii în
Consiliul de Mediere.
Asociaţia Pro Medierea,
alături de alte organizații, a
fost desemnată de Statul
Român, validată de către
Ministerul Justiţiei în anul
2006,  pentru a implementa
Legea 192/2006, legea
medierii. Desemnarea  s-a
făcut pe baza selecţiei
Ministerului de Justiţie, care a
luat în considerare experienţa
şi expertiza ONG-urilor care
au activat în domeniul

medierii,  nivelul de pregătire
şi programele de formare în
care au fost formați mediatorii
acestor organizații.  Practic,
prin desemnarea în Consiliul
de Mediere, Statul a
recunoscut cursurile în care au
fost formați mediatorii
membrii CM și a decis că
acesta este standardul de
calitate dorit în România
pentru formarea mediatorilor
autorizați, pentru dobândirea
competențelor de mediator,
prin urmare și pentru calitatea
serviciului de mediere, atât în
beneficiul public cât și al
profesiei de mediator.
În fapt, prin constituirea
Consiliului de Mediere din
ONG-urile care au îndeplinit
anumite criterii, Statul Român
a responsabilizat aceste
organizații ale mediatorilor în

a construi şi administra
sistemul de calitate a
serviciului de mediere. 
Prin desemnarea în Consiliul
de Mediere,  a fost
recunoscută calitatea şi
rezultatul activității Asociației
Pro Medierea. În toate
mandatele în Consiliul de
Mediere, activitatea noastră a
avut ca scop implementarea
corectă a medierii, cu
respectarea principiilor
acesteia, asigurarea unor
standarde ridicate în formarea
mediatorilor și în furnizarea
serviciului de mediere,
precum și asigurarea
libertăților mediatorilor în a
furniza serviciul într-un sistem
lipsit de constrângerile și
limitele din alte profesii (de
exemplu asocieri unice
forțate), cu care, de altfel,
profesia de mediator nu are
nimic în comun, datorită
diversității de aplicare,
interdisciplinarității și
particularităților de abordare a
soluționării disputelor, liber,
creativ, adaptabil, flexibil și,
repet, extrem de divers,
BAzAt ExCLUSIV PE
INtERESELE PăRțILOR.
MEDIAtORUL EStE UN
MANAGER DE CAz, AL
FIECăRUI CAz.
Perspectiva noastră este că
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vom continua foRmaRea 
mediatoRiloR, la acelaşi 
standard ridicat de calitate
interviu cu DanieLa PoPoViciu, Preşedintele asociaţiei Pro Medierea,
Președintele asociației Profesionale a Mediatorilor din românia
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furnizarea serviciului de mediere
este exprimarea dreptului
constituțional de a-ți câștiga
existența numai pe baza
competențelor, a cerințelor legii
pentru furnizarea autorizată a
serviciului de mediere.  

ce strategie de dezvoltare a
asociaţiei aveţi pentru perioada
următoare?

Strategia noastră este aceea de a
continua  implementarea medierii,
ca metodă eficientă şi civilizată de
soluţionare pe cale amiabilă. Vom
continua formarea mediatorilor, la
acelaşi standard ridicat de calitate
ce caracterizează Asociaţia Pro
Medierea.
Etica profesională și calitatea
serviciilor de mediere rămân
constante ale activității noastre și
avem în vedere o strategie  în
această direcție, în colaborare cu
Asociaţia Profesională a
Mediatorilor din România, precum
şi cu alte asociaţii. 

aveţi o experienţă considerabilă
în mediere, urmând cursuri cu
profesori austrieci, americani şi
canadieni şi având o serie de
proiecte prin programul PHaRe
societate civilă. cum percepeţi
această breaslă a mediatorilor
şi ce viitor are ea?

Medierea este o realitate. Poate nu
este încă bine cunoscută sau
înţeleasă, dar este o modalitate
extrem de eficientă pentru
rezolvarea problemelor în dispută.
Nu se pune problema de a permite
sau nu unui om de a-şi soluţiona
disputele pe această cale; medierea
se abordează similar negocierii.
Dacă părţile doresc să soluţioneze
pe calea negocierii, nu este loc de
permisiuni - oamenii nu pot fi
împiedicaţi să aleagă negocierea şi
nici medierea. Există multe dispute

care se pretează soluţionării prin
mediere şi oamenii, pe măsură ce
vor cunoaşte, capătă încredere în
mediere, vor apela la mediere. Nu
este un drum uşor, dar rolul social
al medierii este de necontestat –
este o modalitate de soluţionare
non-adversarială, ceea ce înseamnă
că se poate soluţiona o dispută, o
problemă, fără a fi adversari;
rezultatul câştig-câştig, diferit de
cel în cazul litigiilor câştig-
pierdere, face ca la final, relaţia
dintre părţi să nu fie deteriorată.
Astfel, societatea are de câștigat în
privinţa stabilităţii, condiţie
esenţială pentru orice evoluţie.
Medierea există de când lumea, în
diferite forme. În vremurile
noastre, doar  s-a profesionalizat.
Când a aparut medierea? Când au
aparut primii 3 oameni! 
Nu e ciudat că deşi “făcătorii de
pace” sunt menţionaţi încă din
vremuri biblice, oamenii nu au luat
prea mult în seamă şi acest ajutor?
Abia în secolul xxI mediatorii  se
constituie ca breaslă, dar este un
drum fără întoarcere.

aţi participat activ la elaborarea
legii medierii şi a profesiei de
mediator din partea asociaţiei
Pro medierea, în cadrul
consultărilor organizate de
ministerul Justiţiei. ce
modificări consideraţi că se
impun acum, în anul 2014,
pentru a corela legislaţia cu
nevoile celor care apelează la
mediere şi ţinând cont de
rezultatele avute în ultimul an?

Discuţia privind legea medierii este
destul de amplă. Principalele
modificări necesare, sunt :
diferenţierea în lege a părţii
privind medierea în general de
părţile care se referă la aplicarea
acesteia în anumite domenii, în
special în relaţie cu sistemul
judiciar. În prezent s-au amestecat

reglementările generale cu cele
specifice instanţelor și, din acest
motiv, s-au creat confuzii de
procedură. Una dintre cele mai
grave consecințe este percepţia că
medierea este aplicabilă numai în
cazul litigiilor, că este o procedură
judiciară şi profesia, o profesie
juridică. În consecinţă, există
pericolul înţelegerii că Legea
medierii reglementează numai
medierea în relaţie cu instanţa de
judecată, cu urmările ce decurg şi
care nu sunt de dorit. Este
obligatorie separarea reglementării
medierii în general de reglementări
specifice unor sfere de
aplicabilitate. Corect este ca
reglementările specifice să se
regăsească în legislația specifică,
nu în legea medierii. Aplicarea
medierii în sistemul judiciar
trebuie să-și găsească locul în
cadrul de reglementare a
sistemului judiciar.
Aplicarea medierii va evolua și se
va implementa în multe domenii.
Ce ar deveni legea medierii dacă s-
ar prelua toate reglementările
speciale în această lege? Legea
medierii stabilește numai cadrul
general, iar reglementările
specifice trebuie să se regăsească
în cadrul de reglementare specific
domeniului de aplicare. Este
necesar ca orice reglementare
specifică să fie avizată de către
Consiliul de Mediere pentru a se
asigura că medierea este aplicată
corect, serviciul de mediere este
furnizat în condiții de liber acces și
liberă concurență și că atât
beneficiarilor serviciului de
mediere cât și mediatorilor le sunt
respectate drepturile prevăzute în
legea medierii.
Acordul de mediere- în cazul
litigiilor, în ultima modificare a
legii s-a introdus  obligaţia pentru
mediator de a transmite acordul,
înțelegerea părților rezultată din
mediere, judecătorului, ceea ce

strategia noastră
este aceea de a
continua
implementarea
medierii, ca metodă
eficientă şi civilizată
de soluţionare pe
cale amiabilă. Vom
continua formarea
mediatorilor, la
acelaşi standard
ridicat de calitate ce
caracterizează
asociaţia Pro
Medierea.

etica profesională și
calitatea serviciilor
de mediere rămân
constante ale
activității noastre și
avem în vedere o
strategie  în această
direcție, în
colaborare cu
asociaţia
Profesională a
Mediatorilor din
românia, precum şi
cu alte asociaţii. 
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este o aberaţie. În primul
rând, prin această obligaţie,
se încalcă confidenţialitatea
mediatorului - mediatorului îi
este interzis să divulge
informaţii din mediere,
inclusiv conținutul acordului,
ştiut fiind că acordul este
parte a medierii, a procesului
de mediere, care se încheie cu
procesul verbal, întocmit
ulterior acordului. Prin
urmare, dispoziţia intră în
contradicţie cu principiile
medierii şi, evident, cu
prevederea legii referitoare la
confidenţialitatea
mediatorului; practic,
mediatorul este sancţionabil.
Gestionarea acordului rezultat
din mediere  nu este o
obligaţie a mediatorului
deoarece acordul este un
document al părţilor,
proprietatea lor, ca orice
contract şi numai părţile
contractului au dreptul de a
decide cum îl utilizează. Îl
pot depune la instanţă, pot
renunţa la el, îl pot modifica
prin altă mediere sau prin
negociere. Dacă medierea
funcţionează pe baza
principiului autodeterminării
părţilor, cum este posibil ca
exact în ceea ce priveşte
contractul lor, acordul rezultat
din mediere, părţile să nu
aibă dreptul de a decide cum
îl vor utiliza? 
Prin dispoziția legii, practic,
părțile nu mai au dreptul de a
decide ce vor face cu propriul
acord; acordul este
obligatoriu transmis
judecătorului. Dacă ar exista
o justificare a acestei
obligații, în niciun caz
aceasta nu revine
mediatorului, ci, eventual,
părților. Rolul mediatorului se
încheie odată cu întocmirea

procesului verbal final.
Mediatorul nu mai are nicio
obligaţie ulterior încheierii
medierii. În consecinţă,
prevederea trebuie eliminată.
Informarea – decizia Curţii
Constituţionale este corectă;
informarea nu poate fi o
obligaţie în sine, nici pentru
părţi, nici pentru mediator;
informarea este strict legată
de un caz , ca măsură de
acceptare în cunoştinţă de
cauză a medierii, ceea ce
înseamnă că părţile doresc
soluţionarea pe calea
medierii, sau, cel puţin, în
mod amiabil, dar au nevoie
de informaţii clarificatoare.
Motivaţia CC este extrem de
profesionistă şi este exact în
sensul celor de mai sus;
Informarea generală cu scop
de promovare a medierii sau
a servicului de mediere este
total diferită de informarea în
vederea acceptării medierii în
cunoştinţă de cauză şi în
niciun caz nu poate exista o
obligaţie pentru un cetăţean
să meargă la informare
generală privind medierea, cu
scop de promovare - aceasta
a fost aberaţia art. 2 alin. 1.
Datorită lipsei de separaţie în
lege între reglementările
privind  medierea în general
şi medierea în relaţie cu
sistemul judiciar, art 2 fiind
în partea de reglementare
generală, s-a înţeles că toată
populaţia României este
obligată să se prezinte la
informări privind medierea.
Aceasta era regula, excepţia
trebuia precizată în lege, alte
legi. Din fericire (!)  suntem
obișnuiți cu reglementări
aberante, inaplicabile,
născociri ale
neprofesioniștilor. Este jenant
și dezamăgitor că medierea,

fiind la început, “a
beneficiat” de intervenții în
lege total neprofesioniste. Nu
știm cine au fost inițiatorii,
dar ar fi onorabil să își asume
public erorile.   
Prevederile legii care au făcut
obiectul deciziei CC au fost o
eroare enormă care au adus
prejudicii medierii.
Obligativitatea încercării
soluţionării prin mediere în
cazul litigiilor a fost
dezbătută, analizată, încă din
anul 2000. Este un subiect
care necesită o abordare
complexă şi completă. Există
experienţe ale altor ţări care
pot fi luate în considerare, dar
trebuie să existe şi un sistem
procedural care să permită
înglobarea corectă a medierii,
cu respectarea drepturilor
părţilor, excepţii, evaluare de
caz şi măsuri financiare
stimulative. Obligativitatea
încercării de soluţionare prin
mediere, indiferent dacă va fi
procedură prealabilă sau după
introducerea cererii de
judecare, va trebui să rezolve
şi problema onorariilor
mediatorilor. Deoarece este
procedura aplicată în sistemul
public, firesc, onorariile ar
trebui susţinute de sistemul
public, total sau parţial. În
caz contrar ar însemna că
accesul cetățenilor la justiție
ar fi condiționat de
capacitatea financiară de a
plăti mediatorul și eventual
avocații, în condițiile în care
nu există o limită a
onorariilor acestora. În aceste
cazuri, dacă părțile ar fi
asistate și de avocați,
limitarea onorariilor acestora
pentru serviciile din cadrul
medierii, este o măsură de
nediscriminare față de
mediator. 

În toate situaţiile, motivaţia
lipsei caracterului voluntar al
medierii trebuie să fie
justificată de un interes al
unui terţ sau public, inclusiv
degrevarea instanţelor,
costurile proceselor raportat
la taxe, susţinerea diferenţei
din fonduri publice,  rolul
sistemului public de justiţie în
diminuarea caracterului
adversarial de soluţionare a
disputelor, cu condiţia ca
negocierea părţilor să nu
prejudicieze interesele
acestora, ca subiectul să fie
negociabil, ca faza de
mediere să nu fie depaşită
(imposibilitate de
comunicare), ca părţile să nu
fie puse în pericol (risc de
violenţă), ca medierea să nu
fie utilizată pentru obţinere de
informaţii ce vor fi utilizate
ulterior în instanţă și - mai
ales în cazul unei proceduri
prealabile adresării instanței
- să nu reprezinte nici barieră
la accesul la justiție și nici
doar o formalitate de
îndeplinit.
Una dintre cele mai sensibile
probleme de rezolvat, în
cazul obligativității procedurii
de mediere este legalitatea
contractului de mediere. Dacă
un contract de prestări
servicii se încheie în afara
voinței părților, ca urmare a
unei obligații de a plăti un
serviciu neacceptat, este
evident că acel contract nu se
mai înscrie în condițiile de
legalitate care definesc un
contract. 
Important este să nu se repete
experienţa informării
obligatorii care să
compromită medierea. 
În niciun caz legea nu poate
pretinde mediatorilor
efectuarea gratuită a
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serviciilor preliminare, de
convenire a medierii. Informarea
pe caz face parte din procedura
preliminară şi nu poate fi extrasă,
disjunsă. În motivaţia deciziei CC
privind informarea, se evidenţiază
faptul că informarea se desfăşoară
după solicitarea serviciului de
mediere, devenind parte integrantă
a procedurii preliminare în
vederea convenirii medierii.
Atribuţiile Consiliului de
Mediere sunt destul de clare;
pentru a nu exista niciun fel de
confuzii cu atribuţiile asociaţiilor
profesionale, poate este nevoie să
se precizeze faptul că CM nu are
atribuţii în gestionarea profesiei,
mediatorii fiind cei care, prin
asociaţii profesionale decid asupra
dezvoltării profesionale, formării
continue, etc. În privinţa profesiei,
CM rămâne cu atribuţiile de
autorizare, gestionare a formelor
de exercitare, tabloul media -
torilor, administrarea procedurii
disciplinare, a sancţiunilor;
Clarificarea constituţionalităţii
art. 24 
Sunt doar câteva din modificările
necesare.       

cum apreciaţi pregătirea
formatorilor care pregătesc
viitorii mediatori?

Responsabilitatea calităţii
formatorilor revine şcolilor de
formare, furnizorilor. Fiecare
furnizor îşi asumă un anumit curs
de formare, ceea ce înseamnă pe
de o parte cursul ce cuprinde un
model al procesului de mediere,
tehnici specifice, design al
cursului specific, elaborat de
autorii cursului şi pe de altă parte
formatorii, coordonaţi de către
coordonatorul de curs. Conţinutul
cursurilor este precizat în
Standardul de formare elaborat de
către CM - a fost atribuţia
primului CM să elaboreze acest

Standard; s-a elaborat. Curricula
cursurilor este cadru. Faţă de
aceasta, autorii de curs pot aduce
propriile abordări de proces,
subiecte suplimentare, tehnici
personale, exerciții proprii, etc.
funcţie de propria experienţă,
deoarece 70% din curs reprezintă
parte practică, roluri, în care
cursanţii sunt îndrumaţi de
formatori cum să abordeze un caz. 
Fiecare furnizor de formare îşi
pregăteşte şi formează proprii
formatori. În cazul în care un
formator doreşte să îşi înfiinţeze
propria entitate de furnizare de
cursuri, va fi autorizat de către
CM, dar în cadrul autorizării este
obligat să prezinte suportul de
curs. Prin urmare, dacă a predat
un anumit curs la un furnizor este
firesc să predea acelaşi curs,
aceeaşi metodă, aceeaşi abordare,
astfel că este nevoie de franciză
sau de acordul autorilor de curs
pentru utilizarea suportului de
curs, design-ul cursului, etc. 
În cazul în care cursul este un curs
propriu, acesta se evaluează. 
Din experiența de până în prezent,
în aceste situaţii, evaluarea ar
trebui completată cu evaluare pe o
perioadă de desfășurare a cursului,
o autorizare provizorie. 
Este nevoie de completări privind
evaluatorii cursurilor şi o mai
mare responsabilizare, implicare a
formatorilor autori de curs “sursă”
din primul Consiliu de Mediere
în vederea păstrării unei
continuităţi a surselor principale
de formare recunoscute de Stat
prin desemnarea în primul
Consiliu a ONG-urilor responsa -
bilizate în  formarea mediatorilor.
totodată, la autorizarea unui curs
nou este nevoie de verificarea
respectării copy-right-ului.
Pentru a se evita formarea de
mediatori sub standardele de
calitate inițiale, consider că este
nevoie de completări privind

dreptul unui formator de a furniza
un curs propriu.

ce-i sfătuiţi pe cei care doresc
să devină mediatori? ce greşeli
ar trebui să evite? spre ce
domenii  / specializări să se
îndrepte?

Întrebarea este foarte vastă.
Răspunsul, pe măsură. Mă voi
limita la a spune celor care doresc
să devină mediatori că este o
activitate care nu se poate practica
dacă nu au vocaţie si aptitudini
personale. Prima cerinţă este să îi
respecţi pe ceilalţi şi să înţelegi că
nu eşti chemat să dai soluţii, să
decizi pentru părţi. Este important
să înţelegi că fiecare om are
capacitatea de a decide pentru
sine. Dacă înţelegi că rolul tău
este doar să ajuţi ca părţile să fie
mai eficiente în negocierea lor,
poţi deveni mediator. Dacă prin
personalitate, profesie eşti format
ca şi competitor sau decident,
impui celorlalţi voinţa ta sau ai
funcţionat într-un sistem  fix, de
exemplu cel legal, unde nu se
opereaza cu variabile, de aceea
este lege, regulă, este puţin
probabil să te adaptezi
creativităţii, flexibilităţii, libertăţii
şi diversităţii  necesare medierii.
Nu sunt puțini cei care s-au
îndreptat către mediere din dorința
de a ajuta părțile în dispută.
Fiecare avem o imagine despre
cum ar trebui să procedăm, dar,
de cele mai multe ori, diferă
enorm față de cum acționează un
mediator. Aceasta se învață prin
cursul de formare ca mediator.
Profesia de mediator este o
profesie fascinantă și sper ca cei
care aleg să devină mediatori  să o
practice  cu onoare și să aibă
satisfacția împlinirii personale. 
Succes!

Mircea FICA

responsabilitatea
calităţii formatorilor
revine şcolilor de
formare, furnizorilor.
fiecare furnizor îşi
asumă un anumit
curs de formare, ceea
ce înseamnă pe de o
parte cursul ce
cuprinde un model al
procesului de
mediere, tehnici
specifice, design al
cursului specific,
elaborat de autorii
cursului şi pe de altă
parte formatorii,
coordonaţi de către
coordonatorul de
curs. 

Profesia de mediator
este o profesie
fascinantă și sper ca
cei care aleg să
devină mediatori  să
o practice  cu onoare
și să aibă satisfacția
împlinirii personale. 
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Asociaţia de dialog şi
soluţionare a
disputelor – ADSD,

este organizaţie non-
guvernamentală, non-politică,
autonomă, care cuprinde
persoane fizice şi juridice
specializate în oferirea de
expertiză şi servicii în
domeniul managementului şi
dezvoltării sociale.
Principalele segmente de
interes acoperă domeniile
Justiţiei Sociale şi
Restaurative, ale Soluţionării
Disputelor prin Metode
Alternative, ale dezvoltării
capacităţii organizaţionale şi
personale, ale informării
publice şi formării de
competenţe în aceste zone.
Asociaţia are caracter
specializat şi profesional şi
are funcţii de cercetare,
promovare, dezvoltare,
implementare şi formare în
domeniile sale de
competenţă, de promovare şi
apărare a drepturilor şi
intereselor membrilor şi
beneficiarilor săi.
Asociaţia a fost înfiinţată în
anul 2005, ca persoană
juridică română, iniţiativa
aparţinând unui grup de
persoane cu cetăţenie română
şi americană, teoreticieni şi
practicieni cu activitate şi

recunoaştere profesională şi
academică de nivel
internaţional. Asociaţia a
apărut ca una dintre urmările
dezvoltării şi specializării
activităţilor desfăşurate de
către actuali membri şi
parteneri ai asociaţiei în
cadrul Departamentului de
Mediere al Centrului de
mediere şi securitate
comunitară din Iaşi. În cadrul
acestuia, înc\ din 1999,
actualii membri ai ADSD au
proiectat, condus şi dezvoltat
activităţi de pionierat în
domeniul soluţionării
disputelor prin metode
alternative - în principal prin
utilizarea metodei medierii,
făcând cercetare, dezvoltare
şi implementare de modele de
management de conflict,
realizând activităţi de promo -
vare, lobby şi advocacy,
asistare conflicte, formare
mediatori şi formare de
formatori în acest domeniu.
Încă de la înfiinţarea sa,
Asociaţia de dialog şi
soluţionare a disputelor
desfăşoară activităţi
consecvente pe câteva direcţii
strategice.
Una dintre acestea vizează
realizarea de activităţi de
cercetare, promovare,
dezvoltare şi implementare în

reglementarea, organizarea,
coordonarea, dezvoltarea de
politici, strategii, sisteme,
măsuri, instrumente şi
activităţi de implementare în
domeniul Justiţiei
Restaurative şi Soluţionării
Disputelor prin Metode
Alternative. Unul dintre
proiectele în care membri ai
asociaţiei s-au implicat înc\
din 1999 şi în care asociaţia
s-a angajat încă de la
începuturile sale, a fost cel de
creare a sistemului naţional
de management al disputelor
prin mediere; Asociaţia de
dialog şi soluţionare a
disputelor a făcut parte din
grupul restrâns al entităţilor
care au creat sistemul
profesional de Mediere a
conflictelor în România şi a
făcut parte din primul
Consiliu de Mediere.

ParTeneriaTe 
cu uniVersiTăți PresTiGioase

O altă direcţie în care s-a
orientat activitatea asociaţiei
a fost cea a cercetării,
promovării, dezvoltării şi
implementării în
reglementarea, organizarea,
coordonarea, dezvoltarea de
politici, strategii, sisteme,
măsuri, instrumente şi
activităţi de informare şi
formare de competenţe în
domeniile sale de activitate.
Acestea se desfăşoară în
strânsă legătură cu un alt
pachet de activităţi ce constau
în organizarea, efectuarea şi
supervizarea de activităţi de
informare, formare iniţială şi
perfecţionare profesională şi
academică a profesioniştilor,
în domeniile sale de

asociaţia 
de dialog Şi soluţionaRe 
a disPuteloR
De dr. corneLiu i. LoGHin, Președintele aDsD
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competenţă. Interesul asociaţiei
faţă de acest tip de activităţi a fost
concretizat, în plan naţional,
printre altele, în participarea
continuă a asociaţiei la crearea
sistemului de formare a
mediatorilor profesionişti în
România, a unui program propriu
de formare iniţială şi dezvoltare
profesională continuă în domeniile
proprii de interes, a unui program
de masterat de mediere a
conflictelor (la Universitatea Al. I.
Cuza, Iaşi) şi a unui număr de
programe (cursuri, seminarii şi
module de practică) de formare de
nivel academic (cursuri de licenţă
şi masterat) având tematici de
Justiţie restaurativă, Management
de conflict prin metode
alternative, Mediere de conflicte,
Sisteme normative în medierea de
conflicte, Medierea de conflicte în
domenii specializate (la
Universitatea Al. I. Cuza,
Universitatea Petre Andrei din Iaşi
şi Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj). Ca urmare a experienţei şi
competenţelor de care dispune,
asociaţia a fost acreditată în plan
naţional de către Consiliul de
Mediere în calitate de furnizor de
servicii de formare iniţială şi de
dezvoltare profesională pentru
mediatorii de conflicte, în această
calitate asociaţia desfăşurând, în
mod curent, programe de formare,
având diferite formate.
Asociaţia furnizează, de

asemenea, servicii de asistenţă,
consultanţă, consiliere, expertiză
de specialitate pentru
profesioniştii şi organizaţiile cu
activitate în acest domeniu. Unul
dintre cele mai recente proiecte în
care s-a acordat consultanţă de
specialitate, a fost cel ce viza
crearea unei noi calificări şi
ocupaţii, precum şi a
documentaţiei necesare creării
ocupaţiei de consilier-mediator.
Nivelul de competenţă şi calitatea
serviciilor oferite în acest
domeniu de către asociaţie este
confirmată în plan internaţional
prin acordarea, de către Victim
Offender Mediation Association
din SUA, a statutului de training
and technical Assistance
Associate.
ADSD furnizează persoanelor
fizice şi juridice servicii de
asistenţă, consiliere, expertiză şi
asistare în managementul de
conflicte dintr-o gamă variată de
domenii. Până în 2008, pachetul
de servicii oferite de către
asociaţie cuprindea şi furnizarea
de servicii de soluţionare de
conflicte prin mediere dar, ca
urmare a aplicării prevederilor
legale în domeniu, acest tip de
asistare a fost preluat de către
Asociaţia profesională de mediere
«Loghin şi Asociaţii».

PesTe 30 De suPorTuri De curs

O alta gamă de activităţi
desfăşurate include producerea,
editarea şi publicarea de produse,
materiale şi lucrări de specialitate,
acoperind tematici din domeniul
său de activitate. În acest sens se
poate menţiona faptul că până în
prezent au fost realizate peste 30
de suporturi de curs diferite şi
originale pentru formare iniţială şi
continuă, profesională şi
academică, incluzând tematici de
Justiţie Restaurativă, Management

de conflict prin metode clasice şi
alternative, Managementul prin
metode alternative al conflictelor
din diferite domenii ale câmpului
social, Medierea conflictelor,
Sisteme normative cu aplicare în
medierea conflictelor, etc. În
prezent asociaţia are în pregătire o
lucrare amplă, care are ca
tematică managementul
restaurativ al conflictelor. 
Asociaţia desfăşoară, în mod
consecvent, şi activităţi de
prezentare, promovare şi susţinere
(advocacy, lobby), atragere de
resurse, colaborare cu alte entităţi
relevante din plan naţional şi
internaţional.
Activitatea asociaţiei se
desfăşoară atât în plan naţional cât
şi internaţional. Din această
perspectivă menţionăm că
asociaţia se află în relaţii de
colaborare strategică şi desfăşoară
activităţi din zona sa de
competenţă în colaborare cu
Center for Policy, Planning and
Performance - firma de
management şi consultanţă din St.
Paul, Minnesota, SUA, precum şi
cu alţi parteneri.
Calitatea rezultatelor obţinute în
activitatea desfăşurată în cadrul
asociaţiei au condus la
recunoaşterea asociaţiei şi a
membrilor săi în plan naţional şi
internaţional, aceştia facând parte
din Victim Offender Mediation
Association (asociaţie a
profesioniştilor din domeniul
Justiţiei Restaurative, cu sediul în
SUA), European Forum for
Restorative Justice (asociaţie a
profesioniştilor Europeni cu
practică în domeniul Justiţiei
Restaurative, cu sediul în Belgia),
Association of Mediation
Assessors, trainers and
Instructors (asociaţie a
formatorilor şi evaluatorilor cu
activitate în domeniul medierii
conflictelor, din Marea Britanie).

asociaţia de dialog şi
soluţionare a
disputelor – aDsD,
este organizaţie non-
guvernamentală,
non-politică,
autonomă, care
cuprinde persoane
fizice şi juridice
specializate în
oferirea de expertiză
şi servicii în
domeniul
managementului şi
dezvoltării sociale.
Principalele
segmente de interes
acoperă domeniile
Justiţiei sociale şi
restaurative, ale
soluţionării
Disputelor prin
Metode alternative,
ale dezvoltării
capacităţii
organizaţionale şi
personale, ale
informării publice şi
formării de
competenţe în aceste
zone.

asociaţia 
De DiaLoG 

Şi soLuţionare
a DisPuTeLor

Piaţa unirii 2a, 2/22, iaşi
700056 – românia

Telefon: 0722.348.599
fax: 0232.217.497

email:
asocdsd@gmail.com

Web-site: www.adsd.ro 
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fostul luptător alin
romulus Păcurar a fost
decorat de Preşedinţia
româniei cu Medalia
„Meritul sportiv” clasa
i. este mediator din
anul 2010, fiind
premiat la  „Mediators
awards-2013”.
este familist convins,
având patru copii. soția
este farmacist. „cea mai
sigură investiție și
având o valoare
incomensurabilă este
familia! iubirea, pacea
și armonia sunt valori
umane supreme ce
aduc bunăstare și
fericire!”.

Procedurile extrajudiciare sunt
soluţia ideală pentru rezol -
varea disputelor, conflictelor

legate de sport, pentru că se potri -
vesc cu specificitatea sportului.
Aşa cum este general acceptat,
două sunt principalele nevoi legate
de disputele sportive care au dus la
o astfel de alegere: faptul că liti gii le
sportive trebuie să fie rezol va te ra -
pid şi faptul că activitatea sportivă
are un caracter transnaţional. 
Prin urmare, nu este deloc surprin -
zător faptul că procesul de arbitraj,
deja „testat” cu succes în domeniul
disputelor de afaceri internaţionale,
a devenit, de asemenea, alegerea
Comitetului Internaţional Olimpic
pentru rezolvarea în mod direct sau
indirect a litigiilor din / şi legate de
sport.
În 1981, la scurt timp după alege rea
ca preşedinte al  C.I.O., Dl. Juan
Antonio Samaranch a avut ideea
de a crea o jurisdicţie specifică în
sport. În 1983, C.I.O. a ratificat
oficial statutul Curţii de Arbitraj
pentru Sport (CAS), care a intrat în
vigoare la 30 iunie 1984.

După reforma din 1994, Curtea de
Apel pentru Sport este plasată sub
autoritatea administrativă şi finan -
ciară a Consiliului Internaţional de
Arbitraj Sportiv (CIAS). Sediul
ambelor Organizaţii se află în
Lousanne –Elveţia.
Cu toate acestea, arbitrajul sportiv
nu este singura „metodă” folosită
de către Curtea de Arbitraj pentru
Sport. În conformitate cu articolele
S2 şi S6, punctele 1 şi 10 din
Codul de Arbitraj în Sport legate,
Consiliul Internaţional de Arbitraj
pentru Sport a adoptat
Regulamentul de mediere în sport.
Medierea în Curtea de Arbitraj
pentru Sport este o procedură
obligatorie şi noninformală, în baza
unui acord de mediere, în care
fiecare parte se angajează să
încerce cu bună-credinţă să
negocieze cu cealaltă parte în
vederea soluţionării unei dispute
legate de sport. Părţile sunt asistate
în negocierile lor de către un
mediator C.A.S. Astăzi sunt 66 de
mediatori autorizaţi de Curtea de
Arbitraj pentru Sport.

În principiu, medierea Curţii de
Arbitraj pentru Sport este prevă -
zută pentru soluţionarea litigiilor
prezentate la procedura de arbitraj
obişnuite ale Curţii. Litigiile legate
de problemele disciplinare, cum ar
fi probleme de dopaj, aranjarea
meciurilor şi a corupţiei în sport,
sunt excluse de la medierea Curţii.
Rolul mediatorului „sportiv” în
cadrul C.A.S. este de a stărui
pentru soluţionarea problemelor
din litigiu, prin orice metode pe
care acesta le consideră adecvate.
Pentru a-şi atinge scopul, el va
trebui să identifice problemele în
litigiu, să faciliteze discuţiile
divergente dintre părţi, să creeze
alternative şi să propună soluţii.
Cu toate acestea, mediatorul nu
poate impune o soluţie părţilor
aflate în dispută.

coMiTeTuL oLiMPic 
Şi sPorTiV roMân

Scurt Istoric
1914 - Se înfiinţează Comitetul
Olimpic Român.
1924 - Prima participare oficială a
sportului românesc la cea de-a VIII-a
ediţie a Jocurilor Olimpice de la
Paris care a însemnat şi prima me -
dalie din istoria olimpică a spor tului
românesc, obţinută de echipa de rug by
care s-a clasat pe locul al III-lea.
Delegaţia României a fost prezentă
la toate ediţiile Jocurilor Olimpice
începând cu anul 1924, excepţie
făcând două ediţii de vară, cele din
1932 şi 1948 şi una de iarnă, cea
din 1960.
Un palmares de 301 de medalii
(din care 88 de aur, 94 de argint şi
119 de bronz) câştigate de sportivii
români la Jocurile Olimpice de
vară, de la prima ediţie de la Paris
din 1924 până la ediţia de la Lon -
dra din 2012, la care se adau gă
medalia de bronz obţinută la
Jocurile Olimpice de Iarnă de la
Grenoble, din 1968.

desPRe medieRe 
Şi aRbitRaJ în sPoRt
De aLin roMuLus Păcurar
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Amintesc doar câteva
nume: Bella Karoly, Maria
Simionescu, Octavian Bellu,
Mariana Bitang şi Dan Grecu
la gimnastică; Ion Kunst-
Ghermănescu, Nicolae Nedeff
şi Constantin Popescu la hand -
bal; Nicolae Navasart, Radu
Huţanu şi Ivan Patzai chin la
kaiac-canoe; Ion Cornianu şi
Ion Crisnic la lupte ; ştefan
Petrescu, Lazăr Baroga şi
ştefan Achim la haltere;
Victor Mociani, Nicolae
Gioga şi Mircea Roman la
canotaj; Ioan Söter, Ion Puica,
Viorica Viscopoleanu, Nicolae
Mărăşescu şi Valeriu tomescu
la atletism, Doina Sava la
nataţie; Farkas Paneth la tenis
de masă, Florin Bercean la
judo, Dan Podeanu la scrimă,
celebri antrenori care s-au
făcut cunoscuţi în arenele
olimpice, cu elevi de excepţie.
Istoria sportului românesc
contemporan s-a scris sub
ochii actualei generaţii, din
care s-au născut, au crescut şi
s-au afirmat marii performeri,
sportivii de elită ai României.
În această carte de aur sunt
înscriși următorii: Nadia
Comăneci, cea mai bună
sportivă a secolului al xx-lea,
Ivan Patzaichin, Amiralul flo -
tei de kaiac-canoe, Elisabeta
Lipă, canotoarea secolului
xx, Iosif Sârbu (primul
campion olimpic român), Ion
Corneliu, Iolanda Balaş, Lia
Manoliu, Viorica Viscopo -
leanu, Maricica Puică, Paula
Ivan, Gabriela Szabo, Maria
Cioncan, Violeta Beclea, Con -
stan tina Diţă, Nicolae Linca,
Francisc Vaştag, Leonard
Doroftei, Leon Rotman, toma
Simionov, Florin Popescu,
Mitică Pricop, Vasile Dîba,
Sanda toma, Valeria Răcilă,
Veronica Cochela, Rodica

Arba, Olga Homeghi şi
Constanţa Burcică, Georgeta
Damian, Viorica Susanu,
Laura Badea, Mihai Covaliu,
Daniela Silivaş, Ecaterina
Szabo, Simona Amânar,
Lavinia Miloşovici, Maria
Olaru, Cătălina Ponor, Marius
Urzică, Andreea Răducan,
Sandra Izbaşa, Noemi Lung,
Diana Mocanu, Camelia Potec,
Alina Dumitru, luptătorii
români de elită  ştefan Rusu,
Nicolae Martinescu, Dumitru
Pârvulescu, Gheorghe
Berceanu, Ion Cernea,Vasile
Andrei, Ion Draica şi Vasile
Puşcaşu, Cristian Gaţu, Cornel
Oţelea, Gheorghe Gruia, Nicu
Vlad, Henri Rang, iar la
sporturile de iarnă Mihai Bâră,
Alexandru Papană, Ion
Panţuru si Gheorghe Gîrniţă,
precum şi mulţi alţii, medaliaţi
la cele mai prestigioase
competiţii olimpice, mondiale
şi europene care au dus faima
sportului românesc.
Sportul românesc este aşadar
„ambasadorul” de elită al
naţiei noastre. Prin rezultatele
de excepţie ale performerilor
români la marile competiţii
sportive ale lumii s-a aflat că
România nu este situată în
nordul Africii sau în întinsa
Asie, ci este o ţară europeană
demnă, cu un popor sănătos. 
Imaginea sportului românesc a
fost, este şi  trebuie să fie şi în
vi itor una de excepţie, respec ta tă.
Personal, consider că a venit
vremea ca şi conceptul de
mediere şi arbitraj, prescurtat
“med-arb”, în sportul româ nesc
să-şi facă loc, să se con so lide ze,
contribuind în viitor la diplo -
maţia şi imaginea acestuia. 
Conflictele, disputele inerente
ce apar în „marea familie a
sportului românesc” trebuie
soluţionate cu rapiditate,

confidenţialitate, demnitate,
etică, echitate şi fairplay, într-o
ţinută şi elegantă şi  demnă de
caracterul unui sportiv român.
În procesul de pregătire, în cel
de competiţie, de recuperare şi
chiar în cel de premiere,
datorită factorilor complecşi
psiho-socio-motrici exercitaţi
asupra tuturor celor implicaţi
în mişcarea sportivă româ neas -
că se produc inerent fricţiuni,
disensiuni, dispute şi conflicte.
Medierea, arta de elită a co mu -
nicării, mediul propice ce aduce
armonia, pacea şi destinderea
trebuie să se facă prezentă.
Medierea are rolul de a ajuta
părţile să se elibereze de
energiile negative, de frustrări,
de blocaje mentale și a le
trimite în „Univers”. Iar mai
apoi prin intermediul profesio -
nistului în arta comunicării,
mediatorul, părțile conflictu lui,
sportivii în cazul nostru, să-și
capteze și să le fie încărcat
trupul, sufletul și creierul cu
energii pozitive, creatoare pentru
a putea da randamentul maxim,
în a obține recorduri sau rezul -
tate mondiale de excepție.
Solicit public Consiliului de
Mediere, condus astăzi de dl.
Președinte Dorin Valeriu
Bădu lescu, să propunem
Comi tetului Olimpic și
Sportiv Român, Federațiilor
Române Sportive,
Ministerului tineretului și
Sportului, precum altor
structuri sportive, încheierea
de parteneriate și înființarea,
în cadrul Consiliului de
Mediere, a unei “Echipe” de
mediatori profesioniști care să
gestioneze rapid și eficace
disensiunile, conflictele sau
disputele apărute în sportul
românesc de elită.
Îmi place mult expresia
colegului nostru mediator Dr.

zeno Daniel Șuștac-
Vicepreședintele Consiliului
de Mediere ,,Medierea
dăunează grav conflictelor!”.
“Carta internaţională a
medierii în sport” scrisă de
dânsul alături de profesorul
universitar clujean Alexandru
Voicu mi-a deschis apetitul și
interesul spre medierea în
acest domeniu.
„Echipa Mediatorilor
Sportivi” va avea misiunea de
a descinde cu rapiditate în
„teatrul de conflict” din
arenele, sălile sportive, loturile
naționale și olimpice, taberele
sportive și va anihila profe -
sionist „energiile negative”,
disensiunile și disputele va
duce acolo și reinstaura
armonia, pacea și ACORDUL
...unor minți luminate!
Și, pentru că am un respect
deosebit și onoare pentru
sportivii de elită ai României,
pentru că le cunosc efortul,
câteodată inuman, precum și
ambiția de a se autodepăși
continuu, de asemenea având
un respect deosebit față de
conducătorii, antrenorii,
medicii, membrii aparatului
tehnic și faţă de toți cei ce
susțin sportul  și “olimpismul”
românesc , mediatorul Alin
Romulus Păcurar se oferă
voluntar și cu titlu gratuit de a
face parte din „Echipa Med-
Arb” sau  „S.W.A.t.” a
sportului românesc. S.W.A.t.
= Soluții de tip Win-Win prin
obținerea unui Acord în timp
rapid.
Despre necesitatea înființării
în viitorul apropiat a
tribunalului de Arbitraj
Sportiv Român la București în
numerele viitoare.
„Viitorul le aparține celor care
cred în frumusețea visurilor lor.” 
Eleanor Roosevelt
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lady lawyeR

de curând ați fost numită
Partener al casei de
avocatura wolf theiss și
co-coordonați
departamentul de
corporate/m&a. ne puteți
spune care sunt

provocările, din punctul
dumneavoastră de
vedere?

Îmbunătățirea în 2014, a
ratingului de țară de către
Standard & Poor’s

reprezintă unul dintre
indicatorii importanți ce vor
atrage antreprenorii străini
către țara noastră. Se
înregistrează un trend
ascendent în ceea ce privește
interesul companiilor de

creștere a business-ului și
interesul fondurilor de
investiții. Ca avocat de
M&A cred că este foarte
important, în perioada
următoare, să „îndrumăm”
corect investitorii, să
previzionăm capcanele
ofertelor și să prezentăm
așteptări viabile. România
are șansa de a intra pe harta
unor noi fonduri de investiții
regionale. Companiile
medii, companiile tinere din
sectorul It / technology și
tranzacțiile între fondurile
de Private Equity sunt
direcțiile de urmărit în 2014. 

climatul economic global,
dar mai ales cel european,
este încă profund afectat
de criză. într-un moment în
care banii sunt puțini, iar
apetitul pentru risc scăzut,
cât de aglomerată vedeți
piața avocaturii dedicată
m&a, atât pe plan național,
cât și internațional? 

Motivele declinului pieței
M&A sunt multiple, de la
lipsa de apetit a
cumpărătorilor tradiționali
la lipsa unor targeturi de
calitate sau pur și simplu la
lipsa de coeziune între
așteptările cumpărătorilor și
așteptările vânzătorilor. În
perioada aceasta de
recesiune, în care multe
firme de avocatură au
trebuit să-și reducă
activitatea, iar unele firme
străine de avocatură s-au
retras din România, Wolf
theiss a ajuns la
performanța, în ultimii doi
ani, de a face cele mai multe
tranzacții din România – nu
doar ca număr de tranzacții,
ci și ca importanță. Anul

suntem foaRte dinamici 
pentru o firmă internațională 
de aVocatură în această regiune
interviu cu iLeana GLoDeanu, Partner, Wolf Theiss



51IULIE 2014 NUMARUL 5
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

lady lawyeR

trecut, de exemplu, când sectorul
M&A era puternic afectat de
criza financiară, am încheiat cea
mai mare tranzacție în domeniul
energiei din România, ca preț
plătit de către un investitor în
baza unui contract de vânzare-
cumpărare de acțiuni. Deși în
prima parte a anului 2014 s-a
înregistrat o scădere cu 10% a
tranzacțiilor de M&A în
regiunea noastră vis-a-vis de
aceeași perioadă a anului trecut
(care deja fusese un an foarte
slab în materie de M&A), cred
că putem să rămânem moderat
optimiști pentru România anul
acesta. Avem o serie de
tranzacții care au fost amânate
din anii precedenți și pe care le
așteptăm să se finalizeze anul
acesta. 

ați efectuat cele mai multe
tranzacții în anul 2013 conform
deal watch și recent Revista
the lawyer a acordat 
wolf tHeiss premiul 
“firma de avocatură a anului:
europa centrală” și premiul
“firma de avocatură a anului:
austria”. care este cheia
succesului? 

Recunoașterea oferită de Deal
Watch, MergerMarket, the
Lawyer etc. firmei noastre de
avocatură ne bucură enorm
pentru că ea vine din partea
unora din cele mai prestigioase
publicații de specialitate din
lume și este obținută într-o
perioadă de concurență foarte
dură pe piața avocaturii de
business. 
Cea mai mare parte a acestui
succes se bazează pe echipă. Cu
o echipă inovatoare, inteligentă,
competentă și unită vin proiecte
importante și se încheie
tranzacții de succes. Atmosfera
destinsă din cadrul Wolf theiss

contribuie foarte mult la
consolidarea unui mediu de
lucru propice dezvoltării și
încurajarea schimbului de idei și
de experiență. Ne bazăm unul
pe celălalt pentru a reuși și
învățăm împreună cum să
satisfacem cel mai bine
dorințele și interesele clienților
noștri. Astfel am ajuns la decizii
care au adus valoare adaugată
business-ului clienților. Am fost,
într-un fel, deschizători de
drumuri în ceea ce privește
sectorul energiei regenerabile în
România, Wolf theiss
implicându-se activ în acest
sector, fapt dovedit de
publicarea anuală, începând din
2009, a Ghidului pentru
generarea de energie electrică
din surse regenerabile din
Europa Centrală, de Est și de
Sud-Est. De asemenea, unul din
partenerii Wolf theiss (n.r.
Ciprian Glodeanu) este
președintele Romanian
Photovoltaic Industry
Association. Suntem în general

foarte dinamici pentru o firmă
internațională de avocatură în
această regiune și ne implicăm
activ în partea de business,
participăm la conferințe și
evenimente, creăm tendințe și
încercăm să stimulăm
tranzacțiile. Numai în ultima
lună ni s-au decernat două
premii, premiul zF pentru
tranzacția anului în pharma și
premiul IFLR Women in
Business Law Award România.

cât de dificil este pentru un
avocat care ocupă funcția de
Partener într-o societate de
avocatură multinațională 
să găsească echlibrul între
viața profesională și cea
personală? 

Probabil că este destul de greu
să gasești un echilibru între viața
profesională și viața personală
atunci când te gândești la două
chestiuni distincte cărora trebuie
să le acorzi aceeași cantitate și
calitate a timpului tău. Însă, din
fericire, noi nu suntem genul de
avocați care să venim dimineața,
să pontăm, să semnăm condica
și să fim restricționați în vreun
fel. Avem flexibilitatea de a
lucra de acasă sau din vacanțe,
dacă vrem. Eu ajung să-mi vad
fetițele seara, să mă joc cu ele,
să citim, le culc și după aceea
lucrez, noaptea, până când
finalizez ceea ce am de lucru.
Pentru mine, satisfacțiile
profesionale sunt o condiție de
împlinire în viața personală și
invers – o carieră de succes este
determinată de succesul în viața
personală. Practic sunt ca un
pendul Foucault la nivel
personal, oscilez permanent
între viața profesională și cea de
acasă, într-o constantă și
continuă mișcare de balans, 
într-o permanentă completare.

recunoașterea
oferită de Deal
Watch,
MergerMarket, The
Lawyer etc. firmei
noastre de avocatură
ne bucură enorm
pentru că ea vine din
partea unora din cele
mai prestigioase
publicații de
specialitate din lume
și este obținută într-
o perioadă de
concurență foarte
dură pe piața
avocaturii de
business. 
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ce v-a determinat să
deveniţi avocat şi cine au
fost modelele
dumneavoastră în carieră? 

Am fost dintotdeauna
fascinată de abilitățile de care
dădeau dovadă avocații
“apărării”, mai ales datorită
faptului că la vârsta de 12-14
ani nu conștientizezi că un
avocat nu activează doar în
domeniul penal, că nu își
desfășoară activitatea doar “în
sala de judecată”. La
terminarea liceului m-am
angajat într-o firmă în care
eram responsabilă de
distribuirea unor produse, de
încheierea contractelor şi
stabilirea legăturilor cu
clienţii, cu furnizorii externi.
Am lucrat permanent până să
devin avocat – în 2005 –
acumulând o experiență destul
de bogată în ceea ce înseamnă
activitatea unei societăți. 
În timpul facultății mi-am
dorit să devin procuror
financiar, să fiu în mijlocul
cazurilor de evaziune fiscală
şi de delapidare. Am avut un
model în doamnna judecător
Andrea Chiş, care ne aducea
la cursuri modele de docu -
mente, cărţi funciare, studiam
o parte din dosare. Fiecare
curs al dânsei era o „poveste”. 
Apoi, după ce am început să
practic avocatura, am înţeles că
mă atrag totuşi comercialul şi
latura de consultanţă a avocaturii. 
Sunt puţini oameni care pot
spune că atunci când lucrează,
o fac cu plăcere iar eu sunt
no rocoasă să mă număr prin ei.

cum este echipa în care
lucraţi?

Suntem o echipă de aproape
20 de avocaţi tineri care

lucrăm în colaborare iar
fiecare suntem specializaţi pe
câte 3-4 domenii şi ne împăr -
tă şim experienţa acumulată. 
Cred cu tărie că munca în
echipa e foarte importantă,
astfel încât încercăm să avem
şi alte activităţi comune, nu
doar la birou: să ne
cunoaştem mai bine, noi,
familiile noastre; participăm
la diferite evenimente, facem
teambuilding-uri sau chiar
ieşiri peste graniţă.

Pe ce arii de expertiză v-aţi
specializat? ce domenii / arii
de expertiză doriţi să dez vol -
taţi în cadrul cabinetului?

Ne-am specializat pe comer -
cial. Oferim consultanţă pe tot
ceea ce presupune derularea
activităţii unei societăţi, de la
punerea la punct a strategiei
de funcţionare a acesteia –

înregistrarea societăţii la
Registrul Comer]ului - la tot
ceea ce presupune colaborarea
cu partenerii – fie că sunt
furnizori, fie că sunt clienţi,
relaţia cu angajaţii, cu banca. 
În funcție de nevoile clienților
noștri, fie că sunt conflicte sau
doar mici diferende, atingem
domenii diverse de activitate:
drept de proprietate
intelectuală, concurență
neloială, contravențional,
fiscal, recuperări creanţe şi
executări silite.
Fiind în Cluj-Napoca şi fiind
comparaţi tot mai des cu
Silicon Valley, suntem
implicaţi inevitabil în
probleme de drept de autor,
protecția consumatorului dar
și probleme specifice
dreptului muncii, păstrarea
confidenţialităţii informaţiilor
şi a datelor cu care vin în
contact angajaţii.
Unul dintre domeniile pe care
m-am specializat este cel
legat de instrumentele de
plată: Bilete la ordin şi CEC-
urile. Multe persoane au
garantat personal cu Bilete la
ordin pentru afacerile în care
au fost implicate şi apoi au
ajuns să fie executate silit.
În viitor, sunt convinsă că vor
apărea tot mai multe procese
de daune în cazurile de
accidente auto, de muncă, de
atragere a răspunderii celor
responsabili de întreţinerea
drumurilor sau malpraxis!
Aici un rol foarte important îl

are medierea. Datorită
faptului că sunt şi mediator,
îndrum destul de des părţile
să rezolve conflictele pe cale
amiabilă sau îmi sfătuiesc
clien]ii să apelăm la un
mediator deoarece se pot
obţine rezultate rapide la
costuri mult mai mici.
Deși lumea nu este suficient
de bine informată cu privire la
mediere, noi o folosim în mod
constant şi avem tot mai mulţi
clienţi mulţumiţi de efectele
acesteia.

ce le sfătuiţi pe tinerele
doamne care vor să devină
avocat?

Dacă se poate, înainte de a da
la facultate sau măcar în
timpul facultăţii, să ajungă
într-un cabinet de avocatură.
Să vadă efectiv ce face un
avocat, ce program are, cum e
în instanţă, să discute cu
cineva de profesie. De multe
ori, tinerii îşi aleg o meserie,
însă după ce încep să lucreze
în domeniul respectiv,
realizează că le-ar fi plăcut
sau li s-ar fi potrivit altceva.
Cred că aş încerca să schimb
puţin sistemul. Aș propune ca
toată lumea care a terminat
liceul să fie obligată să lucre -
ze un an înainte de a merge la
facultate. 
tinerelor doamne (absol ven -
te) care doresc să devină
avocat, le recomand să nu uite
ce le-a îndemnat să îşi aleagă
această meserie şi să nu uite
niciodată de unde au plecat şi
ce principii de etică şi-au ales
să urmeze! În plus, le reco -
mand să rămână feminine, să
nu se sfiască să aleagă fusta în
locul pantalonilor.  

Mircea FICA

avocatuRa Şi medieRea 
se întrepătrund, 
nu se exclud!
interviu cu naTaLia BerinDean, 
avocat Titular, cabinet de avocat Berindean natalia
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clauzele abuzive    
au deVenit 
o problemă națională
interviu cu roxana LuPu, Managing Partner, Lupu & Partners

lupu & Partners a inițiat la
finalul anului trecut un amplu
proces de rebranding, menit
să consolideze imaginea
societății. ce rezultate a
avut această campanie?

Am dorit să modificăm modul
de exploatare și comunicare al
brandului nostru,  cu scopul de
a ne adresa și altor categorii
de clienți. Pot spune acum că
brandul Lupu & Partners este
produsul unei activități
laborioase. Am avut în spate o
echipă de PR care a știut să
comunice valorile Lupu &
Partners în spațiul social. Nu
am vrut să forțăm nota sau să
fim agasanți. Consider că am
reușit ca imaginea și numele
nostru să fie recunoscute pe
piață. Nu în ultimul rând, am
reușit să ne impunem cu o
imagine și o nouă abordare de
business. Această nouă
abordare pe care am adoptat-o
și care a avut în prim plan
principalul nostru atu - și
anume serviciile integrate pe
care le oferim - ne-a recom -
pensat și ne-a dat încredere în
profesionalismul și priceperea
echipei de avocați care for -
mea ză nucleul societății
noastre de avocatură,
consolidând totodată relațiile
cu vechii clienți și dezvoltând
relațiile cu clienții noi ai
societății și pe alte  ramuri ale
dreptului.

ați câștigat recent, la
curtea de apel bucurești,
un dosar privind clauzele
abuzive. în ce mod a
schimbat această izbândă
soarta contractului de cre -
dit dintre bancă și client? 

Povestea a fost una cu final
fericit pentru clientul băncii.
În ultimii ani, mulți clienți au
sesizat în instanță nereguli
găsite în contractele lor de
credit. Prin această “victorie”,
clientul își recapătă încrederea
în autorități. Clauzele abuzive
au devenit o problemă națio -
nală. Miza este uriașă: în cazul
unor sentințe favorabile clien -
ților, băncile vor fi obligate să
elimine clauzele abuzive din
toate contractele și să restituie
sumele de bani încasate fără
drept, astfel cum s-a întâmplat
și în cazul clientului meu. 
Speța despre care faceți dum -
neavoastră vorbire a fost una
destul de complexă și   chiar
tragică pentru clienții noștri,
care urmau ca în câteva zile
de la rămânerea definitivă a
sentinței să își piardă aparta -
men  tul și să locuiască în stra dă,
împreună cu fiica lor de doar
un an, asta în cazul în care
societatea noastră de avocatu -
ră nu ar fi avut  câștig de
cauză în acest dosar. 
Dar cum avocații societății
noastre sunt unii foarte bine
pregătiți și cum pledoaria și

documentarea bine pusă la
punct a acestora a avut succes,
Lupu & Partners a reușit să
anuleze în integralitatea sa
contractul de credit, să aducă
părțile în situația inițială  și să
oblige banca să returneze
sumele încasate abuziv clien -
ților noștri. De asemenea s-au
anulat atât contractul de credit
care reprezenta titlul executo -
riu în baza căruia urma să le
fie  scoasă la licitație locuința,
cât și toate actele de procedură
întocmite în baza acestuia,
inclusiv publicația de vânzare. 
Acest dosar este primul dintr-
un șir lung de dosare, unele
dintre ele colective, pe care le-
am introdus împotriva mai
multor bănci din România,
atât pentru clauzele abuzive pe
care le-au inserat în contrac -
tele de credit sau leasing, cât
și pentru  denominarea CHF și
înghețarea cursului valutar de
la momentul acordării
creditului în ceea ce privește
creditele în franci elvețieni.

v-ați întărit echipa, coop tând
un avocat specializat în
dreptul muncii și în achiziții
publice, două arii de practi că
foarte dinamice. ce strate gie
aveți pentru consolidarea
acestor departamente?

Pe lângă întreaga campanie de
rebranding, demarată de mai
bine de jumătate de an, am

vrut ca departamentele noastre
să fie consolidate, iar echipa să
cuprindă avocați spe cia lizați
pentru fiecare domeniu în parte.
Dreptul muncii și Achizitiile
publice sunt în acest moment
în vizorul nostru, reprezentând
dou\ ramuri de interes pentru
societatea noastră. Achizițiile
publice au cunoscut în ultimii
ani o creș tere importantă în
România. Posibilitatea
cofinanțării din fonduri
europene a acestora, realizate
de autoritățile contractante, a
fost un factor esențial care a
dus la creșterea numărului
procedurilor de achiziții
publice. În aceste condiții, tot
mai mulți ope ratori economici
au devenit interesați să
participe în pro cedurile de
achiziții publice. 
Astfel, începând cu luna iunie
a acestui an am înființat
departamentul de Achiziții
Publice coordonat de avocat
teodora Stoian, care deține o
vastă experiență în domeniul
achizițiilor publice și nu numai. 
Începând cu luna septembrie,
vom demara o serie de
seminarii și conferințe pe teme
de interes public legate de
Dreptul Muncii și Achizițiile
Publice. Prin intermediul
acestor seminarii dorim să
facem în continuare cunoscut
brandul Lupu & Partners, dar
și echipa  de avocați  care se
află în spatele brandului și care
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datorită profesiona lis mului și
promptitudinii care îi animă fac
ca numele de Lupu & Partners
să fie pe buzele tuturor. 
Până în acest moment am fost
parteneri la o serie de confe -
rințe, seminarii sau workshop
–uri, însă cred că este mo -
mentul ca aportul nostru de
acum încolo să fie mult mai
mare, de la concept până la
întreaga logistică a unui astfel
de eveniment și astfel să
încercăm să fim mai aproape
de problemele reale ale clien -
ților și colaboratorilor noștri. 

v-ați mutat într-un sediu
mai spațios, decizie care
confirmă evoluția pozitivă a
societății. care sunt pașii
următori?

Dacă în prima fază am pornit
de la idea de rebranding și
totul ținea doar de brand și de
comunicare, acum am trecut la
un alt nivel. Odată cu mărirea
echipei, a intervenit o pro -
blemă de spațiu și de confort.
Am vrut să fim într-o zonă cât
mai centrală a capitalei, la
îndemâna oricui, cu numeroa se
puncte de reper și de aceea am
ales o locație care să ne ofere
toate aceste  avantaje. Pentru
noi este o evoluție: o imagine
nouă, o echipă nouă și un
mediu de lucru cât mai plăcut.

valorile care definesc
socie tatea dumneavoastră
de avocatură sunt eviden -
țiate și în sloganul law life
loyality, ele fiind specifice
lumii dreptului. de ce ați
ales acest mesaj și cum a
fost el primit de clienți?

Aceste valori definesc Lupu &
Partners iar ținta noastră este
îndreptată mereu către ele și

dorim ca imaginea noastră să
aibă mereu alături aceste va lori.
După cum am mai spus, încă
din 2005 când mi-am început
activitatea, principalul meu scop
a fost să-mi protejez clien tul
indiferent că a fost vorba de
servicii juridice, de servicii de
mediere sau de optimizare
fiscală. Avocatul, prin profesia
lui, are menirea de a fi cât mai
fidel clientului și intereselor
acestuia. Această profesie ar
trebuie exercitată cu cea mai
mare noblețe și respect față de
lege și față de client. Clienții
noștri au simțit acest lucru iar
mesajul transmis de noi a fost
apreciat de toți clienții noștri și
ne-a recomandat în toate
colaborările noastre.

ce modificari ați remarcat
în rândul clienților dum nea -
 voastră în ultimii doi ani,
perioada de creștere eco -
nomică? sunt mai opti miști?
doresc să reînceapă inves -
tițiile, să facă noi achiziții?

Recesiunea economică mon di -
a lă a afectat toate compa niile
românești, pornind de la cea
mai mare și până la chioșcul
din colțul blocului. Există un
scenariu optimist de creștere
economică însă clienții nu mai
sunt atât de optimiști, sunt
mult mai precauți. Încrederea în
economie a început să re vină
timid în societate. Criza eco -
nomică prelungită a deter min -
at de asemenea și o creştere a
dosarelor pe drept penal. În
ultimii ani am asistat la sporirea
cazurilor de contrabandă, a
sistemelor evazioniste, a
schemelor de fraudă sau a
falimentelor frauduloase, a
licitaţiilor trucate și a conflic te -
lor de interese, a speculaţiilor
financiare. toate acestea au dus

la dezvoltarea de c\tre so cie ta -
tea noastr\ de avoca tu r\ a unui
departament de drept pe nal al
afacerilor, departa ment conso -
lidat prin  coopta rea `n ca drul
echipei noastre de avo ca]i , a 
do mnului avocat Rotaru Ma rius
- fost colabora tor al societ\]ii
de avocatur\ BVP Grigorescu
- {tefanic\, avocat specializat
`n drept pe nal al afacerilor cu
o experien ]\ de peste 10 ani `n
domeniu [i nu meroase cauze
de renume câ[tigate.
Unul dintre atuurile societății
noastre de avocatură, și anume
cel al serviciilor integrate, a
dus la implicarea noastră în
aceste dosare penale datorită
existenței  unei legături strânse
între specializarea mea ca și
consultant fiscal și avocat
specilizat în drept comercial și
obiectul infracțiunilor econo -
mice din aceste dosare.
Consider că numai o echipă
alcătuită din avocați speciali -
za ți atât în domeniul dreptului
penal, cât și în domeniul
dreptului comercial și fiscal
pot duce la bun sfârșit un
astfel de dosar, înțelegând
miza acestuia și tot ceea ce
decurge de aici cu implicații și
efecte viitoare. Astfel, consi -
de răm că pentru a putea
efectua o analiză  a structurii
tranzacțiilor, a documentelor
financiar-contabile, a contrac -
te lor care au guvernat
respectivele relații comerciale
este necesar ca la acest gen de
dosare să lucreze o echipă de
avocați formată atât din spe -
cia liști ai dreptului penal, cât și
ai dreptului comercial și fiscal. 
O altă  modificare în structura
componenței  societății
noastre de avocatură a fost [i
cea cu privire la înființarea
departamentului de Achiziții
Publice, coordonat de avocat

teodora Stoian, în calitatea sa
de Head of Public
Procurement. Această  dez -
voltare a serviciilor a venit ca
urmare a  interesului tot mai
mare pe care clienții noștri l-au
manifestat cu privire la această
ramură a dreptului, și cum
principalul nostru atuu este
acela al serviciilor integrate,
le-am oferit clienților noștri
ceea ce și-au dorit, înființând
acest departament alcătuit din
oameni cu experiență  înde lun -
gată în domeniu, cunoscători
avizați ai achizițiilor și nu
numai, doctori în drept.

cum apreciați nivelul actual
de concurență în avocatura
de business din România?

Concurența presupune pentru
noi o competiție.  Se vorbește
foarte mult în ultimul timp
despre un monopol al caselor
mari de avocatură. Noi vrem
să considerăm această concu -
rență un factor al performanței.
Competiția devine acerbă în
momentul în care îţi doreşti să
te remarci pe piaţa avocaturii.
Noi am trecut de acest nivel,
avem un brand în spate, o
imagine pe care încercăm să
ne-o conturăm cât mai bine,
pas cu pas. În acest moment
suntem focusați pe perfor man -
ță. Prin urmare considerăm că
societatea noastră de avocatu -
ră prin tot ceea ce a făcut și va
urma să facă, prin proiectele și
ideile pe care urmează să le
pună în practică, începând chiar
cu toamna acestui an va repre -
zenta un concurent de temut
pe piața avocaturii de business
și un nume despre care veți
mai auzi multe lucruri bune de
acum încolo, pentru mult timp. 

Mircea FICA
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cum apreciați evoluția
societății cazacu, manolache,
Popa, la un an și jumătate
de la înființare? v-ați atins
obiectivele stabilite? 

Găsesc încurajator parcursul
CMP de-a lungul unui an și
jumătate de la înființare. Am
plecat la drum cu un porto fo -
liu de clienți pe care l-am
multiplicat de aproape șapte
ori până în prezent. trei
sferturi din portofoliul nostru
sunt clienți corporate, iar cu
aproape jumătate dintre
aceștia avem colaborări ce
asigură activitate și venituri pe
baza unor abonamente lunare.
Investiția în start-up a fost
recuperată în mai puțin de un
an de la înființare și am mărit
de asemenea și echipa de avo -
cați. Cât privește indicatorii
financiari, suntem în graficul
pe care ni l-am stabilit prin
planul de afaceri inițial. Dar
dincolo de aceste repere, cel
mai important este senti men -
tul că am reușit să realizăm
parteneriate solide cu clienții
noștri, fapt ce ne oferă încre -
derea că evoluția noastră va fi
în continuare pozitivă. Așadar,
până acum cred că ne-am
îndeplinit obiectivele propuse. 

cât de greu este să dema -
rezi un business propriu? 

Din punctul meu de vedere,
pornirea unui business

propriu, indiferent în ce
domeniu ar fi el, nu ar trebui
apreciat neapărat în termeni de
greu sau ușor. Aprecierea ține
mai degrabă de motivație și de
cât de pregătit ești cu adevărat
să faci pasul. Dacă ești cu
adevărat motivat și pregătit,
dacă planul este atent gândit,
atunci n-ar trebui să pară c\ e
un lucru greu. Pe de altă parte,
demersul nu este simplu. Întåi,
pentru că reprezintă o pro -
vocare care te scoate dintr-o
posibilă rutină sau zonă de
confort și îți impune o doză
suplimentară de responsa -
bilitate, de disciplină. Apoi,
pentru că realizezi că multe
dintre ”certitudinile” tale de
până atunci au fost simple
iluzii și că singura certitudine
la care trebuie să te raportezi
este schimbarea, la care să te

adaptezi rapid sau pe care să o
anticipezi cât mai bine. 

Pe ce se bazează filosofia
de business a societății
dumneavoastră? care sunt
principiile care vă ghidează?

Filosofia este următoarea:
“oferă clientului ceea ce ai
dori tu însuți să primești dacă
ai fi acel client”. Mai departe,
aceasta se transpune într-o
serie de angajamente pe care
ni le asumăm față de clienții
noștri, și anume: respectarea
celor mai înalte standarde de
practică și etică; oferirea de
servicii pragmatice și cu cos -
turi rezonabile; o comunicare
directă și argumentată, bazată
pe valori precum loialitatea și
transparența, pe dorința de a
în]elege imperativele

economice și juridice după
care își conduc afacerea;
construirea unor parteneriate
bazate pe respect și încredere,
consolidate de fiecare dată
când același client revine
mulțumit de tratamentul pe
care l-a primit până atunci din
partea noastră. 

care sunt departamentele
care generează cele mai
mari venituri? ce arii de
practică intenționați să
dezvoltați în perioada
următoare?

Privind retrospectiv, până
acum activitățile de consul -
tanță și de litigii au contribuit
într-o măsură echilibrată la
veniturile noastre și ne dorim
ca această situație să continue.
Deocamdată nu ne-am propus
să dezvoltăm alte arii de
practică pe lângă cele deja
existente. Ne concentrăm pe
consolidarea celor pe care le
acoperim deja și pentru care
există suficient poten]ial de
exploatat în continuare. Însă la
momentul când vom decide
extinderea ariilor de practică
este posibil ca prima pe listă
să fie practica de taxe.

care este stilul dumnea -
voastră de leadership? cum
se împacă rolul de avocat cu
cel de managing partner?

În primul rând cred că nu este
lider acela care se consideră
pe sine lider. Calitatea de lider
nu ți-o arogi, ci ți se recu -
noaște de către cei cu care
lucrezi cot la cot. Apoi, în ce
mă privește, persoana pe care
aș fi dispus să o recunosc ca
lider este aceea care oferă
întotdeauna un bun exemplu.
Pentru mine, cel care oferă un

am Reușit 
să realizăm parteneriate solide 
cu clienții noștri
interviu cu aDrian ManoLacHe, avocat asociat coordonator, cazacu, Manolache, Popa s.c.a.
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bun exemplu este cel care este
responsabil, își respectă
cuvântul dat, reușește să se
mențină motivat în ciuda
tuturor piedicilor și
nereușitelor, este sârguincios,
empatizează, nu caută țapi
ispășitori atunci când ar trebui
să-și asume răspunderea, este
dispus să îndrume și să ofere
sprijin celor care au o reală
nevoie de experiența sa, este
în măsură să accepte
diversitatea de opinii și să
accepte că oricine poate fi
supus greșelii, dar fără a
manifesta toleranță față de
indolență și impertinență.
În cadrul CMP rolul de avocat
coordonator este unul pur
administrativ și executiv. Până
acum toate deciziile strategice
sau de personal au fost luate
împreună de către toți
partenerii, iar în continuare
astfel de decizii vor fi luate și
cu consultarea celorlalți
membri ai echipei.
Deocamdată reușesc să
echilibrez cele două roluri, de
avocat și de coordonator, și
sper să pot menține acest
echilibru și în continuare. 

Pe ce abilități puneți accent
atunci când luați în
considerare recrutarea de
noi colaboratori?

Prima condiție este, desigur, o
bună știință de carte. Pe de
altă parte, chiar dacă este
îndeplinită această condiție, ea
nu este suficientă. Un bun
jurist nu este neapărat și un
bun avocat, după cum un
excelent jurist nu este neapărat
și un excelent profesor de
drept. Apoi, ne dorim să avem
în echipă avocați care înțeleg
de la bun început că vedem în
ei pe viitorii noștri parteneri și

nu pe angajații noștri. Pentru
ca acest obiectiv să se mate -
ria lizeze, considerăm impor -
tantă dezvoltarea treptată și
susținută a câtorva abilități
menite să asigure cât mai
rapid drumul către partene riat
al colaboratorilor noștri. 
În primul rând, să aibă sau să
își dezvolte capacitatea de a se
exprima articulat în scris, ceea
ce presupune stăpânirea unei
bune tehnici de redactare a
documentelor juridice atât din
punctul de vedere al
conținutului cât și al formei.
Principiile unei astfel de
tehnici le sunt prezentate încă
de la începutul colaborării,
fiind apoi chemați să facă
eforturi continue de a-și
perfecționa această tehnică. 
Apoi, vorbim de comunicarea
verbală și non-verbală, o altă
abilitate ce trebuie să existe
sau să fie dezvoltată și pentru
care oferim îndrumare încă de
la început. 
O a treia competență ce
trebuie însușită este cultivarea
relației cu clientul, respectiv
capacitatea de a păstra și de a
spori valoarea unei astfel de
relații. Și în acest caz sunt
anumite principii ce trebuie
deprinse și respectate. 
A patra abilitate o reprezintă
marketingul avocațial, prin
care nu în]elegem, în mod
esențial, broșuri, newslettere,
website-uri ș.a. Rare sunt
cazurile când clien]ii
încredințează un mandat unui
avocat pe baza unei broșuri
sau a unui website. Cu
siguranță, aceste instrumente
sunt utile, contribuie la
consolidare a unui brand, dar
rămân totuși instrumente. În
schimb, această abilitate
credem că presupune mai
înainte de toate capacitatea de

a stabili relații interumane.
Astfel de relații nu apar din
senin, ele trebuie cultivate în
timp. Clienții relaționează cu
avocați (nu cu case de
avocatură!) și relaționează cu
avocații pe care ajung să-i
cunoască, știu că sunt
profesioniști, îi plac și în care
au încredere. Așadar, această
abilitate se poate rezuma la a
fi cunoscut, plăcut și de
încredere unor oameni aflați în
poziția de a te angaja sau de a
te recomanda ca avocat. 
În fine, o altă abilitate pe care
punem accent este
managementul timpului, care
este mai mult decât un set de
reguli care ne ajută să fim mai
eficienți în îndeplinirea
sarcinilor. Prin managementul
timpului înțeleg mai mult
capacitatea de a fi în măsură
să ne desfășurăm activitatea în
acord cu un set de valori
fundamentale pe care ni le-am
stabilit și pe care le urmăm
fără abatere. Pe baza acestor
valori, urmează să ne stabilim
obiective pe termen lung și
mediu și să îndeplinim sarcini
care să reflecte atât valorile
însușite cât și obiectivele
stabilite. În acest fel putem să
asigurăm premisele unei
activități care nu devine o
corvoadă. 

cum vă motivați echipa? 

Întâi, cred că motivația ține de
ceea ce îți propui cu adevărat
să realizezi, iar acest lucru nu
trebuie să fie de principiu
banii. Uităm adesea că banii
nu sunt altceva decât un
instrument de schimb și că
mai întâi trebuie să fim
capabili să oferim o valoare
care să reflecte banii pe care
cineva ar fi dispus să ni-i dea

pentru a obține de la noi acea
valoare. Deci, dacă un
membru al echipei nu are o
reprezentare corectă a ceea ce
trebuie să îl motiveze, să
realizeze ca avocat, ci va
urmări cu precădere banii, este
foarte posibil să eșueze în
demersurile lui. Nu spun că nu
există și excepții, însă acestea
cred că mai degrabă confirmă
regula și de obicei sunt cazuri
de pură șansă. Așadar, căutăm
în primul rând să aflăm
împreună cu fiecare membru
al echipei care ar fi domeniul
sau domeniile de drept de care
se simte cel mai mult atras,
atât din cele care constituie
practici curente ale CMP, dar
și din afara acestora. Apoi,
discutăm și stabilim împreună
un set de obiective legate de
respectivele domenii,
exprimând totodată și valoarea
adăugată pe care ne așteptăm
să o obținem, valoare care
poate primi desigur un
echivalent bănesc. Focusul va
fi apoi pe realizarea
obiectivelor si obținerea
valorii adăugate
corespunzătoare. Acest lucru
poate fi realizat prin acțiuni de
perfecționare, prin asumarea
de proiecte personale și
colective. Orice astfel de
valoare adăugată va reprezenta
baza pentru sistemul de
bonusare a celor care au
contribuit la obținerea ei,
sistem care este convenit de la
bun început. Același sistem se
aplică și pentru activitățile
curente, care generează un
echivalent bănesc peste
nivelul costurilor și al marjei
de profitabilitate convenite
pentru realizarea respectivelor
activități de către cei implicați. 

Mircea FICA
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în baroul bucurești sunt
înscrise acum 490 de
societăți de avocatură și
6.155  cabinete individuale
și cabinete asociate de avo -
catură. care sunt fac to rii
care v-au determinat să vă
înființați propria firmă?

laura leonte: Legendă sau
nu, se spune că Spartacus a
pornit odată la luptă cu urmă -
toarea motivație “I believe in
opportunity and the power of
reason to seize upon it”. Și cu
noi a fost la fel. Un concurs de
factori care, luați împreună,
au pus bazele Postu Leonte și
Asociații. Momentul în care o

prietenie de-o viață s-a regă -
sit, a decis să înlăture capri -
ciile copilăriei, să-și aprecieze
maturitatea și să construiască
din și înspre noi perspective. 
Ne-am dorit să lucrăm
împreună și modalitatea
firească de a o face nu putea
fi alta decât calea partene -
riatului. Din când în când nu
uităm să ne mulțumim
reciproc pentru curajul
fiecăreia de a face acest pas.
amalia Postu: Nu ne-am
gândit nicio clipă la cifre când
am început colaborarea și nici
n-am făcut vreo analiză de
piață. Dimpotrivă, deși poate
că pare anacronic în raport cu

vremurile prezente, ne-am
bazat mai degrabă pe o
credință comună că avocatura
trebuie să rămână în esență o
activitate liberală ce se
clădește treptat și care
prevalează în fața cifrelor și a
oricăror modele de business. 

ce exemplu ați urmat în
organizarea societății
dumneavoastră? 

ll: Subiectul organizării este
unul deschis pentru noi și
bine ar fi să rămână mereu
așa. În perioada de început am
bătut deseori la ușa
managementului și, după

îndelungate vizite, mărturisim
că amfitrioana noastră de
suflet a rămas, pur și simplu,
bunul simț.
Ne-am îndreptat atenția spre
diverse modele teoretice de
organizare, iar din punct de
vedere practic, experiența
noastră comună a conturat o
imagine complementară, care
a cântărit mult în alegerile
făcute. 
Eu sunt familiarizată cu mo -
de lul de business al firmelor
mari de avocatură, unde
elementul comercial poate fi
receptat la nivel senzorial,
precum și cu modul interna -
țional de relaționare colegială
la nivel academic – unde lu -
crurile se întâmplă în echipă,
fiind astfel, cel puțin în ce mă
privește, unul total diferit de
cel românesc – unde lucrurile
converg mai curând spre cul -
tul imperialismului individual. 
aP: În ceea ce mă privește,
mi-am început activitatea în
cadrul firmelor de tip law
boutique, învățând astfel să
fiu mai aproape de umanul
din noi, iar apoi, înființându-
mi propriul cabinet  de
avocat, am câștigat experiența
unei variate și intense interac -
țiuni directe cu clienții, fie ei
persoane fizice sau juridice.
Plecând de la toate acestea,
am convenit că e potrivit  să
luăm în considerare propune -
rea unui îndrăgit autor
contemporan, tom Robbins,
apreciat și consacrat de altfel
în mediul de afaceri (citat și
într-un număr recent al
revistei Forbes). Astfel, într-
un astăzi din ce în ce mai
sufocat de prea multă ordine,
management, programare și
control, propunerea lui este ca
oamenii să încerce să destabi -
lizeze această mașinărie care,

găsim soluții 
și PRoduse inovatoaRe 
pentru clienții noștri
interviu cu aMaLia PosTu [i Laura LeonTe, avocați parteneri, Postu, Leonte și asociații s.c.a.

Laura LeonTe aMaLia PosTu
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în final, duce la sterilizarea spiritului. 
În consecință, la nivel organiza -
țional, ne-am hotărât să ne bazăm
pe bun-simț, la rândul lui un
concept vag, dar a cărui invitație la
interpretare ne provoacă. Apoi,
urmează o suită de ingrediente pe
care încă le descoperim și pe care
sperăm să le concentrăm într-o
formulă  potrivită și durabilă.  

este nevoie de modele în
avocatură? este avocatura o
profesie care “se fură”?

aP: Instinctual, m-am ferit mereu
de modele, pe de o parte din teama
de a nu copia, iar pe de altă parte
dintr-o încăpățânare nativă de a
acționa după propria voință.
trebuie totuși să recunosc că exis tă
oameni, profesioniști ai dreptului,
pe care i-am întâlnit de-a lungul
anilor și care au avut un cuvânt de
spus în evoluția mea de mai târziu.
Mă gândesc, de pildă, la avocatul
îndrumător pe care l-am avut în
vremea stagiaturii, primul care mi-
a dat o șansă la început de drum și
care mi-a arătat o latură umană a
unei profesii care mi se prefigura
foarte dură și greu accesibilă.  

care sunt atuurile stilului de
organizare și de leadership
impus de dumneavoastră? cât
de importantă este o relație
adevărată de parteneriat pen tru
fondatorii societății și pentru
ceilalți membri ai echipei?

ll: Stilul de organizare, despre
care vorbeam mai sus, aduce în
prim plan calitățile unei echipe
tinere, cu poftă de viață, dar mai
ales de lucru. Atât noi două, cât și
colaboratorii noștri, funcționăm
după modelul t-shaped skills,
respectiv care, pe orizontală,
dispune de cunoștințe generale în
cât mai multe ramuri de drept,
precum și abilități de comunicare,

interpersonale și organizaționale.
Pe verticală, suntem specializate în
câte două-trei ramuri de drept,
activitățile de formare continuă și
perfecționare fiind una dintre
preocupările noastre principale. 
aP: În ceea ce mă privește,
recunosc că ideea de parteneriat a
fost o mare provocare, fiind
obișnuită și preferând de altfel să-
mi duc toate bătăliile singură. Însă
reîntâlnirea cu Laura m-a făcut să
descopăr cât e de important să
pornești însoțit la drum lung. Am
înțeles astfel că este esențial să
privești lucrurile dintr-o perspec -
tivă comună, mult mai amplă și
care să conducă spre finalități
constructive. 
Învățăm împreună să găsim soluții
și produse inovatoare pentru
clienții noștri. După cum am
precizat mai sus, avocatura, deși
are la bază o credință aparte,
trebuie și poate să se adapteze
mediului “hi-tech” în care clienții
activează și în care au nevoie de
răspunsuri de ultimă generație.

ce strategie de dezvoltare aveți
pe termen scurt?

aP & ll: Pe termen scurt vom
lucra la consolidarea echipei,
intenționând ca până la sfârșitul
anului să lărgim parteneriatul în ce
privește sfera litigiilor și totodată
să cooptăm și alți colegi în echipa
Postu Leonte și Asociații. Vom con -
tinua să lucrăm cu aceeași impli -
care profesională, având grijă ca
standardele noastre să fie per ma nent
mai calitative și mai competitive.
De asemenea, suplimentar ne
propunem să aprofundăm anumite
arii de expertiză, precum energie,
dreptul concurenței și dreptul bancar.

care sunt ariile de expertiză
forte pentru dumneavoastră?
ce arii de practică intenționați
să consolidați în următorii ani?

aP: În ultima vreme m-am axat în
mod prioritar pe drept fiscal, drept
imobiliar &  construcții și achiziții
publice, atât pe parte de consul -
tanță, cât și de litigii. Laura este
specializată în dreptul proprietății
intelectuale, It & media și
comercial. Pe viitor dorim să
acoperim o gamă cât mai largă de
servicii. Deja am început să
activăm și în domeniul dreptului
muncii, fuziuni și achiziții, insol -
vență, dreptul familiei și în cauze
privind drepturile nepatrimoniale.

ce hobby-uri aveți? cum vă
relaxați după o săptămână
intensă de lucru? 

aP&ll: Din fericire pentru noi și
pentru ideea de profesie liberală,
cel mai important hobby al nostru
este chiar avocatura, care ne ocupă
majoritatea timpului și care ne
garantează privilegiul ca nicio zi
să nu semene cu alta, oferindu-ne
noi și noi provocări. Lucrăm cu
pasiune în toate proiectele noastre
și desigur că din când în când avem
momente de repaus. E fru mos să
vezi cum o poezie, o melodie, un
film sau o piesă de teatru te pot
inspira în ceea ce faci.
Vorbind de relaxare propriu-zisă,
am învățat să ne obișnuim cu
axioma că există o viață înafara
celei profesionale, care o hrănește
pe cea din urmă. Și învățăm în
continuare, dintr-atâta viață și pixeli
și civilizație cu efect de sufocare, să
distingem elementele de prim-plan
de cele de fundal și să le acordăm
atenția noastră celor dintâi, care, în
funcție de vremuri și de vreme, pot
varia. Ne place să căutăm frumo sul
în orice, de la film, teatru, conver -
sații spontane, lectură. Însă cel mai
des, ne urcăm în mașină sau în
avion și plecăm acolo unde ne duce
gândul, în căutarea inspirației.

Mircea FICA

nu ne-am gândit
nicio clipă la cifre
când am început
colaborarea și nici 
n-am făcut vreo
analiză de piață.
Dimpotrivă, deși
poate că pare
anacronic în raport
cu vremurile
prezente, ne-am
bazat mai degrabă
pe o credință
comună că avocatura
trebuie să rămână în
esență o activitate
liberală ce se
clădește treptat și
care prevalează în
fața cifrelor și a
oricăror modele de
business.
aMaLia PosTu

eu sunt familiarizată
cu mo de lul de
business al firmelor
mari de avocatură,
unde elementul
comercial poate fi
receptat la nivel
senzorial, precum și
cu modul interna -
țional de relaționare
colegială la nivel
academic – unde lu -
crurile se întâmplă în
echipă, fiind astfel,
cel puțin în ce mă
privește, unul total
diferit de cel
românesc – unde
lucrurile converg mai
curând spre cul tul
imperialismului
individual. 
Laura LeonTe
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care sunt provocările
zilnice ale cabinetelor 
de avocatură?

Avocații care au mult de lucru
se confruntă cu multe infor -
mații și interacțiuni.
Colectarea și administrarea
eficientă a datelor este un
element important al admi -
nistrării relațiilor cu clienții și
al dezvoltării afacerilor.
În același timp, organizarea
eficientă a muncii interne în
cabinetul de avocatură
presupune  implementarea și
execuția unor metode,
procedee și procese de lucru
optimizate. toate acestea au
nevoie de o aplicație software
care să le oglindească și să le
deservească. Această aplicație
ar trebui să ofere cabinetelor

de avocatură ceea ce le
lipsește cel mai acut: mai mult
timp și o mai bună organizare. 
Administrarea manuală a
tuturor informațiilor este
obositoare și lasă mult loc
pentru erori și omisiuni,
inclusiv datorită faptului că de
cele mai multe ori informațiile
sunt prelucrate de mai multe
persoane, fiind vorba de o
muncă în echipă, iar
coordonarea activității
colective nu este cel mai ușor
lucru. Necoordonarea
activităților dintre angajați
duce la muncă redundantă.
Absența unui flux informa -
țional și a unui loc unde sunt
centralizate și prelucrate
informațiile are adeseori ca
rezultat definirea de priorități
false și activități inutile. 

De aceea cabinetele de
avocatură iau tot mai mult în
considerare folosirea
aplicațiilor de tip CRM.
Acestea sunt recomandabile
atât pentru cabinete
individuale care au personal
salarizat, cât mai ales pentru
cabinete asociate sau societăți
civile profesionale (marile
case de avocatură).

ce este o aplicație 
cRm pentru cabinetele 
de avocatură?

CRM este prescurtarea de la
„customer relationship mana -
ge ment” care se traduce prin
gestionarea relațiilor cu clien ții.
Aplicațiile de tip CRM sunt
produse software care capaci -
tează angajații unei firme să

administreze eficient relațiile
de afaceri. Ele sunt fo losite în
firme de toate mări mile și în
toate branșele, iar isoLEx™
CRM reprezintă soft ware-ul
special dedicat activității
cabinetelor de avocatură. 
Ce funcționalități ar trebui să
ofere o aplicație matură de tip
CRM pentru avocatură? O
asemenea aplicație:
administrează relațiile cu
clienții
gestionează centralizat și
eficient dosarele judiciare
gestionează centralizat și
eficient activitățile de
consultanță și alte servicii
juridice
înlesnește o colaborare
eficientă între membrii
cabinetului, la toate nivelele
(la nivelul cabinetului, la nivel
de departamente, la nivel de
proiect etc.)
oferă o interfață optimală de
schimb de informații cu
clienții și partenerii externi
permite monitorizarea
activității personalului din
cadrul cabinetului
generează rapoarte și
prelucrează informații care
sunt utile în analiza activității
cabinetului, la nivel centralizat
sau defalcat pe fiecare
membru al echipei

isolex™ cRm: 
software-ul pentru aVocați
software-ul de tip crM ar putea fi o unealtă de mare valoare pentru avocați și cabinete de avocatură. el
ajută zilnic la gestionarea relațiilor cu clienții și contribuie la îmbunătățirea colaborării în cadrul
cabinetului. isoLex™ crM este o noutate pe piață prin faptul că a fost conceput, crescut, testat și maturizat
de o firmă de avocatură.

de ȘTefan Moțec, avocat Partener, cabinet de avocat Moțec Ștefan 

avantaje oferite de isoLex™ crM

sTraTeGie

sTaDiu

PersPecTiVă

auToMaTiZare Și inTeGrare

Procese oPTiMiZaTe
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Spre deosebire de alte aplicații
dedicate avocaților, care își
focusează atenția în cea mai
mare parte pe partea de
gestionare a agendei de lucru
a avocaților, aplicația tip CRM
creată pentru avocați are o
perspectivă mult mai largă,
având rolul de a face o
integrare și interconectare
completă a datelor, proceselor
de lucru și relațiilor, atât la
nivel intern (administrativ și
profesional), cât și la nivel
extern (în relațiile cu clienții,
instanțele de judecată etc.).

ce oferă isolex™ cRm
pentru succesul activității
dumneavoastră?

isoLEx™ CRM este o aplica -
ție matură pentru avocatura de
business, indiferentă dacă
aceasta este focusată pe
activitatea preponderent de
consultanță sau avocatura de
bară. Ea acoperă întreaga
gamă de activități specifice
profesiei de avocat. Atât
activitățile prejudiciare, cât și
cele specifice fazei judiciare
se regăsesc în această
aplicație, integrând totodată și
activitățile administrative
interne din cadrul cabinetului. 
isoLEx™ CRM facilitează
managementul relațional cu
clienții, precum și cel al
informațiilor și documentelor
aferente. Aplicația este
concepută pentru munca
eficientă în echipă. Ea permite
trasabilitatea informațiilor și a
sarcinilor specifice. 
Iată ce oferă isoLEx™ CRM:
Administrarea contactelor
clienților și partenerilor externi
Managementul
oportunită]ilor 
Managementul clien]ilor
potențiali 

Administrarea și
prioritizarea sarcinilor 
Librărie de documente
Baza integrată cu informații
pentru activități curente 
Fluxuri de lucru și aprobări
automatizate
Monitorizarea
corespondenței 
Sincronizarea cu Outlook 
Rapoarte personalizabile

cum se lucrează cu
isolex™ cRm?

Colaborarea eficientă în mun -
ca de echipă prin intermediul
aplicației isoLEx™ CRM
este facilitată prin următoarele
funcționalități: 
Administrarea eficientă a
relațiilor cu clienții prin
gestionarea automată a
contactelor și activităților
legate de acestea, inclusiv a
sincronizării cu telefonul
ținerea la curent cu tot ce
se întâmplă în legătură cu un
client, cu un dosar judiciar sau
un proiect în lucru. Asftel,
aplicația permite angajaților
cabinetului de avocatură
accesul comun la activitățile și
temele aferente unui client,
primind notificări pentru
aspectele importante;
Gestionarea unei anumite
informații doar într-un singur
loc. Orice modificare a aces teia
este vizibilă ulterior în toa te
dosarele sau temele în care

este folosită această informație
Extragerea și prelucrarea
informațiilor din portalul
instanțelor de judecată al
Ministerului Justiției
Existența unui proces inte -
grat de monitorizarea cores -
pondenței, trimiterea de me -
saje email în mas\, generarea
de date direct din Outlook,
sincronizarea cu Outlook
Alocarea de activități unei
persoane sau grup de persoane
și definirea de priorități prin
implementarea unor concepte
noi de lucru
Colectarea și atașarea
tuturor informațiilor necesare
pentru documentarea unui
client sau a unui anumit
proiect aferent clientului
respectiv. isoLEx™ CRM
contralizează și aranjează
documentația pentru un dosar
judiciar, pentru o temă, pentru
un proiect și o pune la
dispoziția avocatului sau
echipei care o prelucrează

Coroborând funcționalitățile
implementate de isoLEx™
CRM, unele chiar inovatoarea,
acesta sunt de natură să
faciliteze și să integreze
activitățile curente ale
avocaților și ale personalului
auxiliar din cadrul cabinetului
de avocatură, centralizând și
prelucrând notițele dispersate
pe ciorne, carnețele sau
dosare, în așa fel încât

informația să se afle la locul
potrivit, destinată persoanelor
vizate, la timpul potrivit.

ce pledează pentru
isolex™ cRm?

isoLEx™ CRM este ingre -
dientul necesar care permite și
potențează o avocatură de
busi ness de succes. Aplicația
optimizează și valorifică la
maxim relațiile cu clienții. Ea
este un liant organizațial într-
un cabinet de avocatură.
Aplicația permite
centralizarea, unifor mi zarea și
standardizarea unui mod de
lucru colectiv. 

Prin urmare, isoLEX™ CRM
este mai mult decât un soft -
ware, având în vedere că el
nu doar execută unele
comenzi, ci implementarea lui
presupune definirea în mod
conștient a unei filozofii
manageriale organizaționale,
contribuind în mod activ la
implementarea acesteia, cu
toate beneficiile inerente,
consti tuind astfel un instru -
ment care aduce un plus de
valoare în activitatea unui
cabinet sau societăți civile
profesionale de avocatură,
aducând și un plus de
imagine în relațiile cu
clienții, reprezentând astfel
un factor de diferențiere și de
succes.

În concluzie, isoLex™ crM

n doar un crM,

n doar o aplicație dedicată avocaților,

n isoLex™ crM reprezintă o îmbinare organică a celor
două componente de mai sus, elemente
inovatoare în organizarea, activitatea și strategia
cabinetului,
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1. oMisiuni De reGLeMenTare 
În nouL coD De ProceDură
PenaLă PriViTor La insTiTuţia
JuDecăToruLui 
De caMeră PreLiMinară

Potrivit prevederilor art. 54
din NCPP, judecătorul de
cameră preliminară, nou organ
judiciar creat în aplicarea
principiului separării funcţiilor
judiciare în procesul penal,
prevăzut de art. 3 alin. 1 lit. c
din NCPP are, potrivit art. 54
din acelaşi cod, competenţa
funcţională: 

de a verifica legalitatea
trimiterii în judecată
dispusă de procuror;
de a verifica legalitatea
administrării probelor şi a
efectuării actelor proce -
suale de către organele de
urmărire penală 
de a soluţiona plânge -
rile împotriva soluţiilor de
neurmărire sau de
netrimitere în judecată;
de a soluţiona alte
situaţii expres prevăzute
de lege;

Pentru exercitarea acestei noi
funcţii judiciare, Noul Cod de
Procedură Penală a regle -
mentat în titlul II al aceluiaşi
cod, obiectul şi procedura
camerei preliminare, măsurile
şi soluţiile pe care le poate
dispune judecătorul de cameră

preliminară precum şi calea de
atac care se poate exercita
împotriva soluţiilor
judecătorului de cameră
preliminară, a contestaţiei la
judecătorul de cameră
preliminară de la instanţa
ierarhic superioară sau, după
caz, la completul competent
potrivit legii de la I.C.C.J.
Întreaga reglementare a fost
concepută în raţiunea aplicării
noului principiu al separării
funcţiilor judiciare prevăzut de
art. 3 din NCPP, potrivit
căruia, instanţa nu mai are, în
exercitarea funcţiei de

judecată, competenţa
funcţională de a verifica şi de
a se pronunţa asupra
competenţei şi legalităţii
sesizării instanţei, asupra
legalităţii administrării
probelor şi asupra legalităţii
efectuării actelor procesuale
de către organele de urmărire
penală.
Evident că scopul benefic
urmărit a fost acela de a se
crea noi garanţii cu privire la
legalitatea, rigoarea şi calitatea
probelor şi actelor efectuate în
cursul urmăririi penale, ca
fază nepublică a procesului

penal precum şi cu privire la
actul de sesizare al instanţei şi,
totodată, de a se crea condiţii
de maximă imparţialitate şi
calitate în activitatea de
judecată pentru judecătorul
care exercită doar funcţia de
judecată.
În acest sens, potrivit
prevederilor art. 345 din
NCPP, în exercitarea acestei
noi funcţii judiciare,
judecătorul de cameră
preliminară, verifică şi se
pronunţă, în cameră de
consiliu, prin încheiere
motivată asupra cererilor şi
excepţiilor formulate de
procuror şi de către părţi, ori
ridicate de el din oficiu, având
următoarele competenţe:

să constate neregulari -
tăţi ale actului de sesizare;
să sancţioneze potrivit
art. 280 – 282 din NCPP
actele de urmărire penală
efectuate cu încălcarea
legii 
să excludă una sau mai
multe probe administrate
cu încălcarea legii;

Încheierea judecătorului de
cameră preliminar\ care
cuprinde neregularităţile
actului de sesizare, actele de
urmărire penală sancţionate cu
nulitatea absolută or relativă şi
probele excluse, se comunică
de îndată parchetului care a
întocmit rechizitoriul conform
art. 345 alin. 2 din NCPP,
care, potrivit art. 345 alin. 3
din acelaşi cod, în termen de 5
zile de la comunicare trebuie
să remedieze neregularităţile
actului de sesizare şi să
comunice judecătorului de
cameră preliminară dacă
menţine dispoziţia de trimitere
în judecată ori solicită
restituirea cauzei.

noul cod de PRoceduRă Penală
probleme releVante priVind 
exercitarea funcţiei judecătorului 
de cameră preliminară
De Prof. univ. Dr. ioan GriGa, Budu[an [i asocia]ii
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Soluţiile pe care le adoptă
judecătorul de cameră
preliminară sunt prevăzute de
art. 345 din NCPP, text care,
în opinia noastră este
incomplet, în raport cu
standardele de calitate
urmărite prin noua
reglementare, pentru că el nu
prevede soluţia reparatorie
care se impune în cazul în
care judecătorul de cameră
preliminară „sancţionează
potrivit art. 280 – 282 actele
de urmărire penală efectuate
cu încălcarea legii”, în ipoteza
în care constată încălcări ale
dispoziţiilor legale care prevăd
obligativitatea prezenţei
suspectului sau a inculpatului
atunci când participarea
acestora este obligatorie
potrivit legii sau încălcarea
dispoziţiilor legale privind
asistarea de către avocat a
suspectului sau a inculpatului,
precum şi a celorlalte părţi
atunci când asistenţa este
obligatorie. Or, aceste
încălcări atrag nulitatea
absolută în condiţiile
prevăzute de art. 281 alin. 1
lit. e şi f din N.C.P.P. şi respectiv
ale alin. 4 din acelaşi text.
Prin această omisiune
esenţială, noua reglementare
este sub standardele
reglementării din vechiul cod
de procedură penală care,
potrivit art. 332 alin. 2 teza
finală, prevedea soluţia
desesizării şi restituirii cauzei
la procuror pentru refacerea
urmăririi penale în cazul
nerespectării dispoziţiilor
privitoare la prezenţa
învinuitului sau a inculpatului
şi la asistarea acestora de către
apărător.
În opinia noastră această
omisiune a textului art. 346
din NCPP se impune a fi

completată în sensul de a se
prevede soluţia de restituire a
cauzei la procuror pentru
refacerea urmăririi penale în
cele două cazuri de nulitate
absolută.
A nu se accepta această
completare ar însemna să se
accepte inexistenţa unei soluţii
pentru asemenea încălcări care
atrag sancţiunea nulităţii abso -
lute cu privire la urmărirea
penală efectuată în aceste
condiţii nelegale, încălcare
care impune în mod evident
soluţia de refacere a urmăririi
penale cu respectarea legii.

2. necoreLări Şi Lacune De
reGLeMenTare care PoT crea
DificuLTăţi De inTerPreTare Şi
aPLicare În ProceDura De
caMeră PreLiMinară

Din examinarea textelor din
NCPP care reglementează
procedura camerei
preliminare, se constată unele
necorelări şi lacune care vor
crea dificultăţi de interpretare
şi aplicare.
Una dintre acestea se referă la
textul art. 344 alin. 2 şi 3 din
NCPP, care este incomplet în
raport cu textul art. 54 care
reglementează competenţa
judecătorului de cameră
preliminară şi cu cel prev. de
art. 342 din acelaşi cod, care
reglementează obiectul proce -
durii în camera preliminară. 
Argumentele sunt
următoarele:
Potrivit art. 54 din NCPP,
judecătorul de cameră
preliminară este judecătorul
care, în cadrul instanţei,
potrivit competenţei acesteia:

verifică legalitatea
trimiterii în judecată
dispusă de procuror
verifică legalitatea

administrării probelor şi a
efectuării actelor proce -
suale de către organele de
urmărire penală 
soluţionează plângerile
împotriva soluţiilor de
neurmărire sau de
netrimitere în judecată 
soluţionează alte situaţii
expres prevăzute de lege

Art. 342 din Partea Specială a
NCPP prevede că obiectul
procedurii de cameră
preliminară îl constituie
verificarea, după trimiterea în
judecată, a competenţei şi a
legalităţii sesizării instanţei
precum şi verificarea legalită -
ţii administrării probelor şi a
efectuării actelor de către
organele de urmărire penală. 
textul articolului 344 alin. 2 şi
3 din acelaşi NCPP,
reglementând măsurile
premergătoare pe care
judecătorul de cameră
preliminară este obligat să le
ia în vederea realizării funcţiei
sale odată cu comunicarea
inculpatului a copiei certificate
a rechizitoriului, prevede că el
trebuie să îi aducă la
cunoştinţă acestuia obiectul
procedurii în camera
preliminară, dreptul de a-şi
angaja un apărător – iar când
asistenţa juridică este
obligatorie  de a-i desemna un
apărător din oficiu – şi
termenul – care nu poate fi
mai scurt de 20 de zile – în
care acesta „poate formula în
scris cereri şi excepţii cu
privire la legalitatea
administrării probelor şi a
efectuării actelor de către
organele de urmărire penală”.
Or, din modul de redactare al
alineatelor 2 şi 3 ale textului
suscitat, comparativ cu
conţinutul textelor art. 54 şi

342 din NCPP, se poate uşor
constata, că în conţinutul celor
două alineate ale art. 344, nu
se regăseşte obligaţia
judecătorului de a comunica
apărătorului inculpatului, ales
sau din oficiu, posibilitatea de
a formula în scris, cereri şi
excepţii privitoare la
„competenţa şi la legalitatea
sesizării instanţei”.
Evident că această omisiune
majoră a textului art. 344 alin.
2 şi 3 din NCPP se impune a
fi completată de către
legiuitor, dar până atunci, ea
poate crea dificultăţi de
aplicare în practică, în sensul
de a se înţelege că, în realitate,
apărătorul inculpatului nu
poate formula cereri şi
excepţii privind „competenţa
şi legalitatea sesizării
instanţei” şi că, deci,
judecătorul de cameră
preliminară nu are obligaţia de
a verifica şi de a se pronunţa
asupra „competenţei şi
legalităţii sesizării instanţei” ci
doar asupra legalităţii
administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire
penală. 
În opinia noastră, pentru a
determina o corectă
interpretare şi aplicare a
textului art. 344 alin 2 şi 3 din
NCPP se impune ca apărătorul
ales sau din oficiu, la primirea
comunicării scrise prevăzută
de art. 344 alin. 2 şi 3 din
NCPP să notifice
judecătorului de cameră
preliminară conţinutul
incomplet al drepturilor
comunicate şi să solicite un
nou termen de 20 de zile
pentru a formula cereri şi
excepţii scrise şi privitor la
încălcările referitoare la
competenţă şi la legalitatea
sesizării instanţei.  
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criza economică prelungită
a determinat o creștere a
dosarelor de drept penal. în
ultimii ani am asistat la
sporirea cazurilor de
contrabandă, a sistemelor
evazioniste, schemelor de
fraudă, falimentelor frau -
duloase, licitațiilor trucate,
conflictelor de interese,
de turnarea activelor socia le,
speculațiilor financiare etc.
mareș / danilescu / mareș
și-a înființat anul trecut un
departament specializat în
drept Penal-economic,
departament pe care-l
conduceți. care sunt
atuurile echipei de avocați
pe care o coordonați?

În urmă cu un an, pe fondul
unor solicitări insistente venite
din partea unor clienţi de a-i
reprezenta în dosare de drept
penal al afacerilor şi urmărind
o mai veche pasiune pe care
am avut-o încă din perioada
studenţiei, participând la
cursurile şi seminariile dom -
nu lui profesor Neagu, am
început să analizez situaţia
dosarelor penale cu implicaţii
economice şi am decis că este
nevoie în cadrul societăţii
noastre de un departament
specializat în drept penal eco -
nomic. Astfel, de la începutul
acestui an, îmi dedic o foarte
mare parte a timpului profe -
sio nal dezvoltării acestei
practici. M-am transformat
dintr-un avocat de corporate
într-un avocat de drept penal
al afacerilor, urmând un model
de business pe care doresc să-l
promovez în cadrul societăţii
noastre, Mareş / Danilescu /
Mareş. Este vorba de acela al
celebrului avocat francez Jean
Veil, fondatorul societăţii
civile de avocaţi Veil Jourde,

cu sediul la Paris, care are o
practică duală, acordând atât
asistenţă juridică marilor
companii în domeniul
fuziunilor şi achiziţiilor, cât şi
persoanelor fizice importante
din mediul economico-social
al Franţei în celebre afaceri
penale. Unul dintre atuurile
casei noastre de avocatură este
faptul că implicarea noastră în
aceste dosare penale este
maximă, existând o strânsă
legătură între fondul unui do sar
de acest tip, care are ca obiect

infracţiunile economice, şi ex pe -
rienţa unei case de avo ca tură
în tranzacţii şi drept comer cial.
Cu excepţia procedurii penale
şi a legilor penale care
guvernează procesul penal, de
la urmărirea penală şi până la
judecata fondului dosarului,
chestiunea principală o
constituie analiza structurilor
tranzacţiei, a documentelor, a
contractelor care au guvernat
respectiva relaţie comercială,
ceea ce în mod evident este
mult mai la îndemâna

avocaţilor cu expe rie nţă în
drept societar şi comercial.

Practica dumneavoastră se
concentrează în cea mai
mare parte pe reprezen -
tarea directorilor executivi,
antreprenorilor, marilor
grupuri industriale, insti -
tuțiilor financiare și marilor
companii internaționale și
locale, într-o gamă largă de
domenii care implică conta -
bilitatea, fraudele finan cia -
re și fiscale, luarea de mită
sau încălcări ale normelor
de concurență și de mediu.
în ce instanțe aveți mai
multe dosare / procese?

În prezent, majoritatea dosa -
relor pe care le gestionăm sunt
în Bucureşti. Avem dosare în
faza de urmărire penală, în
faţa DIICOt, DNA, dar şi
dosare aflate în stadiu de
judecată atât pe rolul tribuna -
lului Bucureşti, cât şi pe rolul
Curţii de Apel Bucureşti.
Există o foarte largă paletă a
domeniilor pe care le aco pe -
rim, de la dosare care au ca
obiect delapidări până la
evaziune fiscală, bancrută
frauduloasă, spălare de bani,
grup organizat infracţional,
trafic de influenţă, luare şi da re
de mită, ceea ce se chea mă în
dreptul anglo-saxon  “white
collar-crime”. Astfel, din
această cauză, majori ta tea

m-am tRansfoRmat    
într-un aVocat de drept 
penal al afacerilor
interviu cu MiHai MareȘ, Managing Partner, Mareș / Danilescu / Mareș
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clienţilor provin din zona directori -
lor executivi, a antrepre no rilor şi a
marilor grupuri industriale, chiar şi
a companiilor multinaţionale care
au o prezenţă locală. 

aveți un contract de conlucrare
profesională pentru cauzele de
criminalitate economică cu
societatea buneci & buneci. cu
ce alți avocați și experți
colaborați în rezolvarea
dosarelor dumneavoastră?

Referitor la conlucrările profe sio -
nale, aş menţiona-o în primul rând
pe cea pe care o avem cu prof.
univ. doc. Petre Buneci, cu a cărei
societate Buneci & Buneci avem
un contract de conlucrare profesio -
nală care ne permite să oferim cli -
en ţilor noştri o expertiză aprofun -
dată pe anumite cazuri şi aspecte
de procedură penală. De asemenea,
colaborăm şi în dosare de drept
penal al afacerilor cu profesorul Ali
Eden în cadrul expertizelor
contabile, acestea stând la temelia
multor dosare de acest tip. 
În funcţie de complexitatea
cazului, colaborăm şi cu experţi
din alte companii. Este un fenomen
care presupune să fii în legătură cu
mai mulţi specialişti pe diverse
domenii, pe care să-i integrezi în
echipa coordonată de tine, şi care
să răspundă de dosarul respectiv. În
echipa mea lucrează încă doi
avocaţi din cadrul societăţii.
Suntem 15 în total în companie,
dintre care cinci parteneri şi 10
colaboratori. În plus, în prezent,
avem mai multe parteneriate de
tip "referrals" pe linie
internaţională.

Recent ați devenit membru al
asociației europene a avocaților
de drept Penal (european
criminal bar association –
ecba). ce reprezintă această
afiliere pentru dumneavoastră?

Această afiliere reprezintă pentru
mine şi echipa mea un prim pas
către recunoaşterea interna]ională.
Am pornit acest departament de
drept penal al afacerilor după ce
am primit mai multe solicitări din
partea unor clienţi, mari companii
multinaţionale. Acestea ne-au
solicitat să le asistăm în cadrul
unor investigaţii interne cu privire
la suspiciuni de fraudă şi mită ale
executivilor din companii. Au fost
două investigaţii ample, care au
presupus implicare unor echipe
mixte, alături de private
intelligence şi detectivi. 

cum percepeți evoluția
instanțelor de judecată și ce
modificări structurale au
introdus noul cod Penal și noul
cod de Procedură Penală?

În primul rând, există o evoluţie
pozitivă a pregătirii magistraţilor în
acest domeniu. Este nevoie de o
profundă cunoaştere a legislaţiei
penale, cât şi a legislaţiei
comerciale. Se simte nevoia unei
specializări în rândul magistraţilor,
procurorilor şi judecătorilor în
soluţionarea dosarelor penal
economice. Noile coduri vin să
aducă o mai mare transparenţă şi
reglementare în ceea ce priveşte
anumite tipuri de infracţiuni
economice care înainte nu erau
prevăzute. Pe de altă parte,
procedura penală s-a schimbat
destul de mult şi oferă garanţii din
punct de vedere al apărării, cât şi în
ceea ce priveşte desfăşurarea
procesului penal şi în cursul
urmăririi penale. Respectând
principiul proporţionalităţii şi a
egalităţii de arme între apărare şi
acuzare, sunt numeroase modificări
care au intervenit în noua legislaţie
penală şi practic este un proces de
cunoaştere şi aprofundare a noii
legislaţii pe care toţi practicienii îl
urmăm zi de zi. 

cum apreciați concurența
existentă în rândul cabinetelor /
societăților de avocatură cu
expertiză ridicată în dreptul
Penal al afacerilor?

Momentan, nu se poate indica un
foarte mare apetit pe această nişă a
avocaturii din partea marilor case
de avocaţi. Au fost câteva încercări
destul de timide de a lansa departa -
mente de drept penal al afacerilor.
Cred că avocatura penală repre -
zintă o practică personalizată, care
presupune experienţă profesională
şi de viaţă, cât şi capacitatea de a
gestiona acest tip de dosare. În
primul rând, avocaţii trebuie să fie
pasionaţi de domeniu şi să aibă
cunoştinţele necesare atât de
procedură penală, cât şi de drept
comercial. Mai exact, ei trebuie să
fie total dedicaţi acestei practici.
Este un domeniu care până acum a
fost rezervat lupilor singuratici ai
avocaturii, fiind reprezentat de
practicienii în dreptul penal cu ca -
binete individuale. În mod evident,
evoluţia o văd mult în favoarea
dezvoltării unor departa mente pu -
ternice de drept  penal al afacerilor
în cadrul unor societăţi de anver -
gură de avocaţi care au o expertiză
complexă. Acestea dispun de echi -
pe de avocaţi care pot să participe
la dosare cu un volum foarte mare
de muncă, care presupun analiza
unor documente şi tranzacţii şi
cunoştinţe multiju risdicţionale.
Rămâne de văzut în ce măsură se
va crea un trend sau se va consoli -
da unul în cazul marilor case. În
acest domeniu, noi suntem foarte
hotărâţi să mergem înainte pe
această linie şi personal să îmi de -
dic aproape în exclusi vitate practi -
ca avocaţială acestui domeniu, pe
lângă managementul societăţii
Mareş / Danilescu / Mareş. Cred că
este loc pentru toată lumea în piaţă.

Mircea FICA

se simte nevoia unei
specializări în rândul
magistraţilor,
procurorilor şi
judecătorilor în
soluţionarea
dosarelor penal
economice.

Majoritatea clienţilor
provin din zona
directorilor
executivi, a
antreprenorilor şi a
marilor grupuri
industriale, chiar şi a
companiilor
multinaţionale care
au o prezenţă locală.
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Consolidarea statului de
drept, presupune nu
nu mai o asanare mo -

ra lă și legislativă, ci și o întă -
rire a bugetului consolidat al
statului. Pentru că fără buget,
nicio formă de organi zare sta -
tală nu poate exista.
Etimo logic, noțiunea de eva -
ziune își are originea în limba
latină, unde cuvântul “evasio”
înseamnă “a evada”. Mai
recent, potrivit sensului dat în
limba franceză, cuvân tul
“eva sion” are aceeași semni -
ficație, de evadare.
Sintagma “evaziune fiscală”,
conform Dicționarului Expli -
ca tiv al Limbii Române (edi ția
1998), înseamnă sustra ge rea
de la plata obligațiilor fiscale.
În Dicționarul de Drept Penal
și Procedură Penală (editura
Hamangiu, 2011, pg. 329),
evaziunea fiscală e definită ca
fiind “sustragerea prin orice
mijloace, în întregime sau în
parte, de la plata impozitelor,
taxelor și a altor sume dato ra te
bugetului de stat, bugetelor
locale, bugetului asigurărilor
sociale de stat și fondurilor
spe ciale extrabugetare de către
persoanele fizice și persoanele
juridice române sau străine. În
legea pentru prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale,
sunt prevăzute faptele care sunt
considerate astfel de infracțiuni.”
Aceste infracțiuni de evaziune
sunt definite cel mai bine în
acte normative specializate.
Astfel, distingem:

1. infracțiunea de evaziune
fiscală  sau în legătură cu
evaziunea fiscală, al căror
obiect juridic comun constă în
buna desfășurare a relațiilor
sociale. Acest aspect nu e
posibil fără prevenirea și
combaterea eficientă a sustra -
gerii de la plata impozitelor,
taxelor și altor sume datorate
bugetului de stat, bugetelor
locale, bugetului asigurărilor
sociale de stat și fondurilor
speciale extrabugetare de
către persoanele juridice
române sau străine.
Infracțiunile sunt prevăzute în
art. 3-9 din Legea nr. 241/
2005 privind prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale.
La capitolul III din Lege,
referitor la “cauzele de ne pe -
depsire și cauze de reducere a
pedepselor”, respectiv la art.
10, alin.1, se arată că, în cazul
săvârșirii unei infracțiuni de
evaziune fiscală, în cursul
urmăririi penale sau până la
primul termen de judecată,
dacă învinuitul ori inculpatul
acoperă integral prejudiciul cau -
zat, limitele pedepsei prevă zute
de lege se reduc la jumătate.
Dacă prejudiciul cauzat de
recuperat în aceleați condiții
este de până la 100.000 de
euro, în echivalentul mone dei
naționale se poate aplica și
pedeapsa cu amenda.
La un prejudiciu de până la
50.000 de euro, recuperat, se
aplică o sancțiune adminis -
trativă, care se înregistrează în

cazierul judiciar.
În alin. 2 din art. 10 se arată
că dispozițiile privind cauzele
de nepedepsire și cauzele de
reducere a pedepselor nu se
aplică dacă făptuitorul a mai
săvârșit o infracțiune de
evaziune fiscală într-un
interval de 5 ani de la
comiterea faptei pentru care a
beneficiat de aceste prevederi.
Altfel spus, forma de recidivă
a acestui gen de infracțiune,
nu mai beneficiază de
clemența legii, adică de
cauzele de nepedepsire.
2. o altă categorie o reprezintă
infracțiunile fiscale
Asemănarea cu infracțiunea
de evaziune fiscală constă tot
în obiectul juridic al acestora.
Astfel, infracțiunile fiscale
sunt acele infracțiuni care au
ca obiect juridic comun acele
relații sociale a căror desfă -
șurare normală este condițio -
nată de respectarea strictă a
dispozițiilor legale privitoare
la stabilirea și executarea
impozitelor și a taxelor.
(Dicționar de Drept Penal și
Procedură Penală, editura Ha -
mangiu, ediția 2011, pg. 457)
Aceste infracțiuni fiscale sunt
prevăzute de art. 296 indice 1
din Legea nr. 571/2003
privind Codul de Procedură
Fiscală (O.G. 92/2003
republicată), constatarea
infracțiunilor fiscale este de
competența organului fiscal
din cadrul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală, iar

evaziunea fiscală
fragment din Volumul “eVaziunea fiscală”, în curs de apariție

autori: 

sorin arDeLean
sorin ardelean este titularul

cabinetului de avocat „ardelean
nicolae sorin” şi al cabinetului

individual de insolvenţă „ardelean
nicolae sorin”. este autor a

numeroase cărţi, studii şi articole
de specialitate, cu preocupări în

domeniul arhitecturii legislative, al
conflictului dintre norme.

activitatea sa este strâns legată de
sfera litigiilor, în general, şi a celor

comerciale în special. De
asemenea, în zona dreptului penal
al afacerilor, al litigiilor financiare

complexe, al instrumentelor de
plată bancare, experienţa îi

conferă o poziţie solidă.

ȘTefan roaTă,
consilier Juridic [i 

expert `n evaziune fiscal\
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procesul verbal întocmit constituie
mijloc de probă în condițiile art.
198 alin. 2 raportat la art. 61 din
Noul Cod de Procedură Penală.
În concluzie, între infracțiunea de
evaziune fiscală și infracțiune fis ca lă
există atât asemănări cât și deosebiri.
Asemănarea principală o constituie
obiectul juridic, iar diferența e dată
de reglementările specifice fiecărui
tip de infracțiune, care nu trebuie
confundate.
Apariția în anul 2003 a Codului
Fiscal și a Codului de Procedură
Fiscală a condus la clarificarea
taxelor, impozitelor și a altor
obligații fiscale, care, până atunci
aveau un caracter echivoc, fiind
reglementate haotic, prin diferite
acte normative de genul unor legi,
ordonanțe, ordonanțe de urgență
și ordine de miniștri, care, pe lângă
faptul că aveau o aplicare limitată
temporal, nu erau predictibile și
generau dezor dine în viața
economică și socială.

eVaZiunea fiscaLă TinDe să DeVină
un fenoMen sociaL

Evaziunea fiscală tinde să devină
un fenomen social, atunci când
statul nu are politici judiciare și
sociale coerente.
Infracțiunea de evaziune fiscală
conduce la un alt fenomen negativ
și anume la acumularea primitivă a
capitalului. Această acumulare de
capital nu are o formulă de
dezvoltare economică, ci se face
prin fraudă. Frauda trebuie
înțeleasă ca o faptă de rea-credință
sau ilegală, prin care o persoană
încearcă să realizeze un profit
material, încălcând drepturile altei
persoane. Așa se ajunge la ideea că
infracțiunea de evaziune fiscală
este o infracțiune care aduce
atingere drepturilor altor persoane.
Prisma socială prin care trebuie
privit bugetul de stat sau bugetele
locale este omul, respectiv

cetățeanul. Așa cum se știe,
finalitatea oricărei economii este
ființa umană. Atunci când bugetul
este fraudat, statul afectat nu mai
are pârghiile și mijloacele necesare
să își desfășoare rolul și atributul
social. Viziunea clasică asupra
statului, alcătuit din cele trei puteri
(legislativă, executivă și judecă -
torească) se răsfrânge și asupra
modalității de reglementare.
Astfel, Legea evaziunii fiscale
cuprinde norma de incriminare,
norma de sancționare și norma de
definire a unor noțiuni.
Legiferarea, punerea în aplicare a
normei și sancțiunea sunt cele trei
elemente care ar trebui să
configureze legea evaziunii fiscale.
Din punct de vedere istoric, prima
definiție a evaziunii fiscale a apă rut
în perioada interbelică, con form
căreia frauda îmbracă o formă
extensivă, evaziunea fiscală fiind
introdusă în noțiunea de fraudă.
Cel mai cunoscut sens dat
evaziunii fiscale este definit prin
“arta de a evita căderea în câmpul
de atracție al legii fiscale”, concept
care aparține lui M.C. de Brie și P.
Charpentier.
Un alt concept aparține lui
Maurice Duverger, care consideră
că evaziunea fiscală e un termen
generic și desemnează “manifes -
tarea de fugă” din fața impozitelor.
Această definiție are un caracter
mai literaturizat exprimat prin
metafora “fuga de impozite”.
În fine, profesorul Iulian Văcărel,
de la Academia de Studii Econo mi  ce
din București, sugerează de fi niția
evaziunii fiscale prin următorul
enunț: “sustragerea de la impune rea
unei părți din materia impozabilă”.
Un alt autor, Virgil Cordescu,
clasifică evaziunea fiscală în două
tipuri: cea ilicită și cea legală.
Această clasificare duală și totuși
în antiteză, vizează mai mult
conduita contribuabilului,
nicidecum infracțiunea în sine.

Astfel, prin evaziune ilicită se
înțelege acțiunea contribuabilului
de violare a prescripțiilor
(normelor) legale în materie, cu
scopul evident de a nu plăti
impozite, taxe sau diferite
contribuții. Evaziunea ilicită are
un caracter fraudulos, atunci când
contribuabilul recurge la diferite
metode și mijloace de reducere a
masei impozabile, de ascundere a
obiectului supus impozitării.
Evaziunea fiscală legală sau to -
lerată exprimă acțiunea contri bua -
bilului de a ocoli legea, recur gând
la combinații neprevăzute de
legiuitor, special sau involuntar și
tolerate astfel prin scăparea din
vedere. Acest tip de evaziune nu
poate fi posibilă decât datorită
unor inadvertențe sau lacune ale
legii și e frecventă în anumite pe -
rioade de timp, când apar noi for me
de întreprinderi sau noi categorii
de impozite, taxe sau contribuții.
Contribuabilii găsesc metode, căi
și mijloace, exploatând insufi -
ciențe legislative, eludează în mod
“legal” legea fiscală, sustrăgându-
se în tot sau în parte plății obli -
gațiilor fiscale. Procedând astfel,
contribuabilii rămân între limitele
stricte ale exercitării drepturilor și
libertăților.
Astfel, se poate observa că singu rul
vinovat de producerea evaziunii
fiscale este legiuitorul, care dă
posibilitatea interpretării favora -
bile a legii fiscale, în funcție de
inventivitatea contribuabililor și de
viciile legii, permițând desco peri -
rea formelor diverse de ocolire a
obligațiilor fiscale.
Delimitarea evaziunii fiscale lega le
(acceptabilale) de cea ilicită
(inacceptabile) este delicată și
foarte dificilă, în acest sens fiind
necesar a se ține cont de trei cri -
terii: motivația fiscală a contribua -
bi lului, utilizarea fortuită a le gis -
lației fiscale civile și profitul fiscal
tras din operațiunea respectivă.

av. sorin arDeLeanu

B-dul iuliu Maniu, nr. 32a,
et. 1, camera 19, Brașov,

jud. Brașov
0722 480 950
0745 113 901

fax: 0368 420 033
http://sorinardeleanu.

tripod.com/

crisTina arDeLean,
economist - Mediator

aDeLa cHis,
student - colaborator

aLexanDra sToica,
student - colaborator



“Tulburările hemodinamice
pot fi accentuate de incom pe -
tența valvulară și de regur -
gitațiile atrio-ventriculare
(predominant mitrale) produse
ca urmare a dilatației ventri -
culare și a inelelor valvulare
– precum și de apariția
trombilor murali (ventriculari
sau atriali), rezultați din
hipokinezia globală…”
Fragmentul face parte din
comentariile din literatura de
specialitate citată într-un

raport de expertiză medico-
legală întocmit într-un dosar
de malpraxis medical. Poate
părea perfect logic, banal
chiar, pentru un medic

cardiolog. Dar pentru un avo -
cat, procuror sau judecător,
fără studii medicale, este o
limbă străină, complet
necunos cută și, în consecință,

o sursă pentru imense și
nesfârșite erori.
Esența înțelegerii documen -
tației specifice unui dosar de
malpraxis medical rezidă însă
tocmai în înțelegerea nu
numai a unor astfel de fraze,
ci și a semnificațiilor și con -
secințelor pe care le generea ză,
atât în plan medico-legal cât
și, mai ales, juridic. Pentru că
greșita interpretare a unor
informații, oricât de puține,
poate duce la rezultate

www.avocatralucasimion.ro 

www.tratamenteobezitate.ro
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asistența JuRidică 
de sPecialitate PentRu medici – 
o necesitate absolută
De av. dr. raLuca siMion, specialist drept penal și drept medical

Dr. ruBin MunTeanu, medic primar chirurgie generală, chirurgie laparoscopică și bariatrică, Director Medical spitalul euroclinic - regina Maria
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dezastruoase pentru un medic: pier -
 derea dreptului de liberă prac tică,
pierderea libertății, obli ga rea la plata
unor despăgubiri uriașe, de multe
ori neacoperite de asigurători.
O frază de tipul celei citate este
relativ intraductibilă pentru un
neavizat. Spunem intraductibilă nu
pentru că nu s-ar putea transcrie în
numeroase alte fraze corelate, ci
pentru că, simplificând ceva de
nesimplificat, se pierde esența.
Aceasta nu înseamnă că toți
specialiștii în drept confruntați cu
soluționarea unor dosare de
malpraxis medical ar trebui să aibă
studii medicale. Acesta ar fi un
deziderat imposibil și oarecum
inutil. Avocații însă da! Pentru că
ei sunt cei chemați să înțeleagă, să
explice și să susțină cele mai
importante argumente în sprijinul
clienților lor. Ei sunt cei care, de la
bun început, ar trebui să înțeleagă
și să conștientizeze toate
argumentele pe care se poate
fundamenta apărarea, argumente
pe care, mai apoi, să le explice
celor în drept să decidă.

DosareLe De MaLPraxis MeDicaL
rePreZinTă caZuri De Graniță, 
ÎnTre MeDicină Și DrePT

Dosarele de malpraxis medical
reprezintă cazuri de graniță, între
medicină și drept, în care comu -
nicarea este afectată de limbajul de
specialitate, extrem de tehnic –
atât juridic, cât și medical. Dacă
avocatul nu joacă rolul unui verita -
bil interpret, bun cunoscător al
ambelor limbaje vorbite în cauză,
informațiile care se pierd pe traseu
pot determina un deznodă mânt ne -
drept și de cele mai multe ori tragic. 
În același sens, în timp ce cea mai
mare parte a litigiilor de malpraxis
medical reprezintă o consecință
directă a comunicării defectuoase
între medic și pacient, este posibil
ca cea mai mare parte a condam -

nă rilor cadrelor medicale – condam -
nări din ce în ce mai dese și mai
consistente în practica instanțelor
contemporane – să fie o consecință
directă a comunicării defectuoase
între medic și avocatul său, respec -
tiv între medic/avocat și instanță. 
Un pacient internat pe secția
greșită va fi în mod invariabil
tratat necorespunzător. Și, dacă nu
ne adresăm unui ortoped pentru
probleme oftalmologice, de ce un
medic s-ar adresa unui avocat
specalizat în drept comercial daca
are, de fapt, nevoie de un specialist
în malpraxis medical?
La fel, așa cum un pacient se simte
în siguranță pe mâna unui chirurg
care operează măcar săptămânal și
care are exercițiul intervențiilor
chirurgicale de tipul celei la care
urmează să fie supus pacientul,
considerăm că și un medic ar
trebui să fie în siguranță atunci
când este asistat juridic de un
specialist în drept medical, de un
avocat care nu numai că îi înțelege
limbajul dar, mai mult, știe cum
să-l interpreteze, știe cum să-l fo -
losească în favoarea clientului său
și are exercițiul procedural necesar.

PreVenția siTuațiiLor LiTiGioase
esTe Mai iMPorTanTă DecâT
TraTaMenTuL acesTora

Aceleași principii se aplică nu
numai în practica litigiilor de
malpraxis medical, ci și, cu rol
mai mult de prevenție uneori, în
consultanța de specialitate. De
aceea este atât de importantă și
comunicarea și colaborarea între
avocat și medicul pe care îl asistă,
dincolo de orice orgolii și pasiuni
personale, precum și oferirea de
explicații reciproce nu numai cu
privire la specificul asistenței și
serviciilor medicale prestate de
medicul în cauză, cu privire la
etapele procedurale parcurse și la
posibilele rezultate ale unui
proces, dar și, de la bun început,
cu privire la aspectele de bază:
întocmirea și completarea formu -
larelor de consimțământ informat,
completarea corectă și completă a
foilor de observație, comunicarea
eficientă medic-pacient, încheie -
rea unor polițe de asigurare de
malpraxis în condiții care chiar să
protejeze medicul. Ca și în medi -
cină, și în drept pre venția situa -
țiilor litigioase este mai impor -
tantă decât tratamentul acestora…
Pentru toate aceste motive
considerăm esențială deținerea –
cel puțin de către avocații care se
erijează în postura de practicieni
ai dreptului medical, și cu atât mai
mult de specialiști în cauze de
malpraxis medical – a unui bogat
limbaj de specialitate în materie și
a unor cunostințe consistente de
medicină. Raționamentul este
simplu: dacă nu poți trata, ca
medic, decât afecțiunile pe care le
cunoști, la fel, ca specialist în
drept, nu poți consilia și judeca
decât dacă și ce înțelegi. Pe cale
de consecință, altfel, se nasc în
mod firesc întrebări: poți să
înțelegi fără să cunoști? poți să
judeci fără să înțelegi?

un medic ar trebui să
fie în siguranță
atunci când este
asistat juridic de un
specialist în drept
medical, de un
avocat care nu numai
că îi înțelege
limbajul dar, mai
mult, știe cum să-l
interpreteze, știe
cum să-l folosească
în favoarea clientului
său și are exercițiul
procedural necesar.
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De peste 10 ani activă
în piaţa societăţilor
de avocatură ce

oferă consultanţă în mediul
de afaceri din România,
Simion & Nere reuşeşte să
ofere fiecărui client în parte
perspectiva legală necesară
atât rezolvării unor subiecte
punctuale cât şi pentru
îmbunătăţirea performanţei
companiei. Fie că vorbim
despre companii
multinaţionale sau locale, cu
tradiţie pe piaţa din
România sau cele la început
de drum, din industria
bancară, a asigurărilor,
telecomunicaţiilor, retail-
ului, FMCG sau a altor

servicii financiare, abordarea
individualizată, adaptată
nevoilor fiecărui client
asigură impactul pozitiv
asupra companiei. 
“Înc\ de la începuturile
carierei am considerat că
abordarea orientată spre
client este cea corectă şi 
va asigura succesul nostru
şi al clienţilor noştri. Ne-am
bucurat de o creştere a
numărului de clienţi atât în
perioada de dezvoltare
economică cât şi în cea de
recesiune. Am încheiat
contracte cu clienţi noi şi
am păstrat colaborarea cu
companiile cu care am
început parteneriatul în

urmă cu mulţi ani. Aceştia
din urmă ne-au rămas
alături pentru că am ştiut
întotdeauna să ne adaptăm
cerinţelor lor, să le oferim
întotdeauna abordarea
legală potrivită, să
anticipăm riscuri şi să
detectăm oportunităţi“,
declară Adrian Simion,
Partener Fondator al SCA
Simion & Nere.
Membrii fondatori ai
societăţii au colaborat încă
din perioada stagiaturii, pe -
trecută sub îndrumarea dom -
nului avocat Vlad Usatâi. 
“Perioada stagiaturii este
importantă în cariera
fiecărui avocat. Sunt anii în

care te formezi, în care
începi să înţelegi latura
practică a profesiei.
Experienţa acumulată ne-a
ajutat să punem bazele şi să
dezvoltăm societatea
noastră, să alegem
colaboratorii potriviţi cu
viziunea noastră, să creăm o
echipă tânără şi dinamică”,
susţine Diana Nere, avocat
Partener şi Fondator al
societăţii Simion & Nere.
Simion & Nere  are o echipă
tânără şi dinamică ce
activează în numeroase arii
de practică legală precum
Drept Societar, Drept Penal,
Proprietate Intelectuală,
Recuperarea de Creanţe,
Leasing Financiar şi
Operaţional, Drept Bancar,
Drept Fiscal, Drept
comunitar – Dreptul Uniunii
Europene, Dreptul Mediului,
Soluţionarea Litigiilor,
Fuziuni şi Achiziţii, Drept
Concurenţial şi tranzacţii
Imobiliare. 

Mircea FICA

aboRdaRea oRientată 
sPRe client este cea care 
asigură succesul comun

adRian simion, 
avocat asociat fondator, sca simion & nere

maRia mocanu,
avocat în cadrul societăţii sca simion & nere

dRagoŞ ioRdacHe,
avocat în cadrul societăţii sca simion & nere
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Data de 1 februarie
2014 marchează
intrarea în vigoare a

Legii nr. 286/2009 privind
Codul Penal (NCP), o
binevenită reformă a
legislației penale din
România.
Deși în forma actuală NCP
are încă lacune și cuprinde
destule dispoziții care pot
naște interpretări diferite,
privită în ansamblul ei noua
reglementare reprezintă
totuși un important pas
înainte. 
Printre aspectele de reformă,
se remarcă faptul că NCP
stabilește un nou set de
reguli privind răspunderea
penală a persoanelor juridice
și infracțiunile cu caracter
economic, reguli menite a
ridica gradul de securitate
juridică a mediului de
afaceri prin întărirea
răspunderii persoanei
juridice și dezvoltarea
tipologiei de practici
considerate a avea caracter
penal.
Cu toate acestea, numai
trecerea timpului și practica
judiciară vor demonstra în
ce măsură noile instituții
sunt apte să confere un grad
superior de protecție bunei-
credințe și
comportamentului licit în
tranzacțiile și raporturile
juridice specifice
activităților comerciale.

i. eLeMenTe De nouTaTe 
În ceea ce PriVeȘTe
răsPunDerea PenaLă 
a PersoaneLor JuriDice

Astfel cum prevedea și
vechea reglementare,
răspunderea penală a
persoanelor juridice poate fi

angajată în situația în care a
fost comisă o infracțiune în
realizarea obiectului de
activitate al persoanei
juridice, ori în interesul
acesteia.
Un prim element de noutate
introdus prin articolul 135
(2) din Noul Cod Penal îl
reprezintă posibilitatea de
angajare a răspunderii
penale a instituțiilor publice,

pentru infracțiuni care au
fost săvârșite în exercitarea
unei activități care fac
obiectul domeniului privat.
Reglementarea în mod
expres a răspunderii penale a
instituțiilor publice
reprezintă un evident
progres față de
reglementarea anterioară,
care stabilea un regim al
răspunderii penale

discriminatoriu între
persoanele juridice de drept
public și persoanele juridice
de drept privat.
tot în materia răspunderii
penale a persoanelor
juridice, articolul 144 din
Noul Cod Penal prevede și o
nouă sancțiune
complementară, respectiv
plasarea sub supravegherea
judiciară, care poate fi

imPactul noului cod Penal 
asupra mediului de afaceri
De aLexanDru oană, avocat colaborator coordonator, Maravela & asociații

aLexanDra icHiM, avocat colaborator, Maravela & asociații



75IULIE 2014 NUMARUL 5
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

dRePtul Penal al afaceRiloR

dispusă pe o perioadă de la un an
la trei ani. Plasarea sub
supraveghere judiciară presupune
numirea unui mandatar judiciar
(vor putea avea această calitate
doar practicienii în insolvență
membri ai Uniunii Naționale a
Practicienilor în Insolvență), care
ar urma să supravegheze
activitatea în legătură cu care a
fost comisă infracțiunea.
Mandatarul judiciar astfel numit
nu va avea dreptul de a
reprezenta persoana juridică,
atribuțiile sale fiind limitate la
supravegherea respectivei
activități. Practic, singura
obligație a mandatarului judiciar
va fi aceea de a sesiza instanța în
situația în care constată că
persoana juridică nu a luat
măsurile necesare în vederea
prevenirii comiterii de noi
infracţiuni. În această ipoteză,
instanța va dispune înlocuirea
pedepsei complementare a
plasării sub supraveghere
judiciară cu pedeapsa
complementară a suspendării
activității.
Un ultim element de noutate
care trebuie menționat în
legătură cu răspunderea juridică
a persoanelor juridice este
prezent în materia pedepsei
complementare a dizolvării
persoanei juridice. Astfel, față de
vechea reglementare, articolul
139 (1) litera b) din Noul Cod
Penal stabilește că pedeapsa
complementară a dizolvării
poate fi dispusă doar în cazul
comiterii unor infracțiuni pentru
care pedeapsa prevăzută de lege
este închisoarea mai mare de trei
ani.

ii. infracțiuni nou inTroDuse 
Prin ncP

O serie de noi fapte din sfera
activității comerciale au fost

incriminate de la data intrării în
vigoare a NCP. 

1. Abuzul de încredere prin
fraudarea creditorilor
Potrivit Art.239(1) NCP,
reprezintă infracțiunea de abuz
de încredere prin fraudarea
creditorilor acțiunile debitorului
de înstrăinare, ascundere,
deteriorare sau distrugere a
valorilor sau bunurilor din
patrimoniu, precum și invocarea
unor acte sau datorii fictive în
scopul delapidării creditorilor.
Infracțiunea de abuz de încredere
prin fraudarea creditorilor se
pedepsește cu amendă sau
închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
Cu aceeași pedeapsă va fi
sancționată și fapta persoanei
care, ştiind că nu va putea plăti,
achiziţionează bunuri ori servicii
producând astfel o pagubă
vânzătorului.

2. Înşelăciunea privind
asigurările
Art.245 NCP prevede, între
altele, că acțiunea de distrugere,
degradare, aducere în stare de
neîntrebuinţare, ascundere sau
înstrăinare a unui bun asigurat
împotriva distrugerii, degradării,
uzurii, pierderii sau furtului, în
scopul de a obţine, pentru sine
sau pentru altul, suma asigurată,
este pedepsibilă cu închisoare de
la un an la cinci ani.

3. Deturnarea licitaţiilor publice
Potrivit Art.246 NCP, constituie
infracţiunea de deturnare a
licitaţiilor publice fapta de
îndepărtare prin constrângere 
sau corupere a unui participant
de la o licitaţie publică, ori
înţelegerea între participanţi
pentru a denatura preţul de
adjudecare. Infracţiunea se
pedepseşte cu închisoare de la
unu la cinci ani.

4. Exploatarea patrimonială a
unei persoane vulnerabile
Potrivit Art.247 NCP,
constituie infracţiunea de
exploatare patrimonială a unei
persoane vulnerabile fapta
creditorului care, cu ocazia
dării cu împrumut de bani sau
bunuri, profitând de starea de
vădită vulnerabilitate a
debitorului datorată între altele
relaţiei de dependenţă în care
debitorul se află faţă de el, îl
face să constituie sau să
transmită, pentru sine sau
pentru altul, un drept real ori
de creanţă de valoare vădit
disproporţionată faţă de această
prestaţie. Infracţiunea se
pedepseşte cu închisoare de la
unu la cinci ani.
5. Infracțiunea de nerespectare
a hotărârilor judecătorești
Noul Cod Penal a extins sfera
de aplicare a infracțiunii de
nerespectare a hotărârilor
judecătorești, introducând la
Art.287 variante noi de
incriminare referitoare la: (i)
refuzul organului de executare
de a pune în aplicare o hotărâre
judecătorească, prin care este
obligat să îndeplinească un
anumit act, (ii) refuzul de a
sprijini organul de executare în
punerea în aplicare a hotărârii,
de către persoanele care au
această obligaţie conform legii,
(iii) neexecutarea hotărârii
judecătoreşti prin care s-a
dispus reintegrarea în muncă a
unui salariat, (iv) neexecutarea
hotărârii judecătoreşti privind
plata salariilor, în termen de 15
zile de la data cererii de
executare adresate
angajatorului de către partea
interesată, precum şi (v)
nerespectarea hotărârilor
judecătoreşti privind stabilirea,
plata, actualizarea şi
recalcularea pensiilor.

numai trecerea
timpului și practica
judiciară vor
demonstra în ce
măsură noile
instituții sunt apte să
confere un grad
superior de protecție
bunei-credințe și
comportamentului
licit în tranzacțiile și
raporturile juridice
specifice activităților
comerciale.

formată din avocați,
consultanți fiscali și
practicieni în insolvență
cu experiență în unele
dintre cele mai mari
proiecte și tranzacții
românești și
transfrontaliere, echipa
Maravela&asociații
oferă servicii integrate
de consultanță și
reprezentare în
domeniul juridic și
fiscal, precum și în
materie de insolvență.
Maravela&asociații
activează în toate ariile
de practică aferente
sectoarelor privat și
public, având un
portofoliu de marcă
format din companii
multinaționale,
companii românești de
renume, investitori
strategici, autorități
publice și companii de
stat. 
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criza economică a determinat
reducerea numărului de cereri
de înregistrare a mărcilor în
perioada 2008-2013. cum
apreciaţi nivelul taxelor
necesare pentru înregistrarea
unei mărci? mai sunt necesare
completări la legea 66/2010?

taxele percepute pentru protecția și
înregistrarea unei mărci pe cale na -
țională au fost stabilite prin OG nr.41/
1998 republicată și deci inevitabil
scurgerea unei perioade relativ
lungi de timp de la data adoptării
actului normativ poate face necesa ră
o anumită regândire strategică a lor. 
Scăderea amintită de dumnea -
voastră a fost generată de faptul că
odată dobândit de către România a
statutului de membru al Uniunii
Europene în 2007, suficiente cereri
de înregistrare de mărci nu se mai
depun la OSIM, ci se depun direct
la Oficiul Comunitar de Mărci și
Design de la Alicante și obțin auto -
mat protecție pe tot teritoriul Uniu -
nii Europene, implicit în România.
În ceea ce privește amendarea
Legii 84/1998 republicată (în baza
Legii 66/2010), într-adevăr se
impune și acest lucru, în principal
din două motive importante: unele
îmbunătățiri procedurale pe care le
considerăm necesare, ca și conclu -
zii benefice după un număr de ani
de aplicare a legii; iminenta finali -
zare a unui pachet legislativ de
mărci la nivelul UE ( Directivă și
Regulament) care va impune fără
îndoială o armonizare națională cu
aceste evoluții.

informaţia extrasă din proprie -
tatea industrială, prelucrată în
mod inteligent, constituie o
resursă strategică pentru dez -
voltare durabilă pentru firme,
industrii şi ţară. osim deţine în
prezent un portofoliu de peste
24 milioane de brevete euro -
pene şi din alte ţări 24 de ţări
ale lumii. cine valorifică acest
patrimoniu?

Prin serviciile pe care le face
OSIM pe baze comerciale, în
special prin studiile și cercetările
documentare pe care le facem
pentru unele firme, institute și alte
organizații, resursa formidabilă
dată de literatura de brevete și din
alte obiecte al proprietății indus -
tria le își găsește un anumit scop
strategic pentru solicitanți.

Sunt nevoit totuși să afirm că
resursa majoră dată de informația
din domeniul proprietății
industriale este slab valorificată
strategic la nivel național. Acest
fapt provine dintr-un nivel de
conștientizare a societății româ -
nești mai scăzut decât ar fi normal
și necesar, asupra proprietății
industriale și intectuale în general,
ca un “instrument de afaceri” și al
competiției specifice economiei de
piață, excepțional de puternic.
Mă gândesc spre exemplu, cu regret,
că dincolo de firme și institute ori
universități, chiar ministere și alte
instituții ale Guvernului care au sau
ar trebui să aibă în atribuții strategii
de dezvoltare, apelează cu timiditate
sau deloc la acest instrument de
forță numit proprietate industrială și
informație relevantă.   

anul trecut s-au pus bazele
înființării curții unice în materie
de brevete de invenție (cub),
instituție care va contribui la
armonizarea practicii judiciare în
materia brevetelor de invenție la
nivelul uniunii europene, va veni
în sprijinul inovării și va avea un
impact pozitiv asupra economiei,
în special asupra imm-urilor.
România și-a propus să
găzduiască divizia regională a
tribunalului european pentru
brevete. ce s-a întâmplat?

Da, anul trecut s-au finalizat
instru  mentele juridice ale înfiin -
țării. Ca să se înființeze efectiv
CUB, trebuie ca un număr de 13
state membre - între care obliga -
toriu Germania, Marea Britanie și
Franța  - să ratifice acest instru -
ment. Până în acest moment numai
Austria a ratificat acest instrument
și este posibil ca și Franța să o facă
în curând. Desigur că există
negocieri care să pună în aplicare
propunerea de găzduire de către
România a diviziei regionale, iar în

resursa majoră dată
de informația din
domeniul
proprietății
industriale este slab
valorificată strategic
la nivel național

am Reînnodat 
o excelentă colaborare 
cu cncpir
interviu cu aLexanDru crisTian ŞTrenc, Director General adjunct, osiM
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cazul în care acest fapt nu va fi
posibil avem premisele înființării
unei divizii locale în România. Vă
propun să lăsăm lucrurile să se
decanteze puțin, căci în general pe
plan european problema găzdurii
acestor divizii regionale / locale este
încă într-un dinamism nefinalizat. 

ați remarcat faptul că multe
invenţii românești premiate în
străinătate nu-şi găsesc apli ca -
re în ţară. francezii au înființat o
agenție specială pentru păstra -
rea invențiilor în țara lor și
pentru dezvoltarea parteneria -
tului public privat în acest sec tor.
ce se poate face în România?

Experiența franceză este bună și ar
putea fi avută în vedere și țara
noastră. Am impresia că inflația de
agenții guvernamentale din Româ -
nia va împiedica însă în continuare
această cale. Nu cred că există un
răspuns unicat asupra a ceea ce se
poate face. Pur și simplu ar trebui să
avem un mai mare curaj cu noi înșine,
să aplicăm mai multe din invențiile
noastre și să lăsăm poate mai puțin
snobismul adânc înrădăcinat că ceea
ce vine “de afară” este neapărat bun. 
Strategiile de susținere cu prioritate
a realizărilor românești ar trebui să
fie în centrul atenției factorilor de
răspundere pe plan național.

osim a organizat anii trecuți o
serie de campanii de informare,
ați mers şi continuați să mergeți în
unităţi economice, în univer sităţi,
să explicați avantajele economice,
instituţionale dar şi personale ale
obţinerii protec ţiei proprietăţii
industriale, în particular prin
brevetul de invenţie. cum vedeți
viitorul acestui segment de piață?

Campaniile de informare au fost
prin ele însele succese și asta o pot
spune pentru că am fost implicat în
mod direct în campaniile

importante dedicate Universităților.
Au mai fost de asemenea campanii
numite de “prediagnoză” în care
specialiștii noștri se deplasează la
solicitare în IMM-uri pentru a le da
un concurs dezinteresat stimulării
proprietății industriale din interior.
Pe ansamblu însă, îmi exprim opi nia
că există din nefericire în România
un nivel al conștientizării impor -
tan ței propietății industriale care ne
plasează cu realizările mult sub po -
tențialul nostru creativ, recunoscut.

România dispune de cel mai
important corp de consilieri de
proprietate industrială din
europa de sud-est. ce avantaje
conferă firmelor acest fenomen?
cum colaborați cu cncPiR?

Firmele ar trebui să apeleze mai
semnificativ la serviciile consilie -
rilor de proprietate industrială,
pentru că în mod obiectiv cea mai
mare parte a lor nu au specialiști
interni atestați ca și consileri de PI
sau, și mai puține, compartimente
specializate având această atribuție.
Din păcate se apelează la corpul
român de consileri în special pe
probleme de mărci sau design și
mai puțin pe probleme de brevetare
a invențiilor. Dificultatea obținerii
unui brevet de invenție este
superioară celei a ob]inerii unui
certificat de marcă sau design și
tocmai în acest caz aportul unui
consilier de brevete ar putea fi mai
relevant. 
În ultimul an am reînnodat o exce -
lentă colaborare cu Camera Națio -
nală a Consilierilor în Proprietate
Industrială din România (CNCPIR)
iar acest fapt este benefic anbelor
părți. Cu cât consilierii au mai mult
succes, cu atât la OSIM și pentru
România, se depun și protejează
mai multe cereri și respectiv
brevete de invenție și certicate de
mărci, design, modele de utilitate,
etc. Reciproc, cu cât OSIM-ul este

o instituție mai puternică, cu atât
activitatea dânșilor este facilitată.

osim a trecut acum 3-4 ani
printr-o perioadă mai dificilă, cu
reduceri de buget și personal.
în ce stadiu este acum institu -
ția? ce strategie de dezvoltare
aveți pe termen mediu?

Nu este un secret pentru nimeni c\
în ultimii patru ani ne-am redus
personalul cu aproximativ 30%,
fapt aproape catastrofal pentru
bunul mers al instituției. Problema
este agravată de faptul că am pier -
dut prin ieșiri la pensie sau plecări
spre salarii mai mari, în special
specialiști valoroși pe care nu i-am
putut înlocui în mod siste matic
prin aport de tineret bine pregătit. 
trebuie să recunosc însă, cu un
anumit optimism, că în ultima
perioadă am avut nivelul necesar
de înțelegere din partea Ministeru -
lui Economiei ca și coordonator
direct. Astfel sperăm că în perioada
următoare să mai putem angaja pe
bază de concurs cu deosebire
examinatori de brevete, mărci și
design și alți specialiști tineri care
să asigure “sângele proaspăt”
necesar continuării unei activități
decente la OSIM. 
Pe termen scurt și mediu vom
extinde cooperarea cu Organizația
Mondială a Proprietă]ii Intelectuale
(OMPI), cu Oficiul UE pentru mărci
și design, cu Oficiul European de
Brevete. Ne leagă evident relații
frățești cu Oficiul din Republica
Moldova. totodată, vreau să
evidențiez că în curând va intra în
vigoare un acord cu Oficiul din
SUA pentru recu noaș terea reci -
procă a unor activit ă ți de brevetare.    
Strategia trebuie să fie aceea de a
avea o instituție care să contribuie
pozitiv la dezvoltarea inovării din
România.

Mircea FICA

ar trebui să avem un
mai mare curaj cu noi
înșine, să aplicăm
mai multe din
invențiile noastre și
să lăsăm poate mai
puțin snobismul
adânc înrădăcinat că
ceea ce vine “de
afară” este neapărat
bun. 

firmele ar trebui să
apeleze mai
semnificativ la
serviciile consilierilor
de proprietate
industrială.
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PentRu foRmaRea 
unui consilieR cu adevăRat 
bun este nevoie de 7-8 ani
interviu cu raLuca VasiLescu, Președintele cncPir

sunt destul de diferite între ele,
astfel încât principiul repetiției pe
care se bazează orice învățătură nu
este aplicabil întru totul. Acesta
este și motivul pentru care atât
candidatul cât și proaspătul
consilier au nevoie de îndrumare
multă vreme.

cum apreciați nivelul de
pregătire al consilierilor? cât
de mult a contat în evoluția
acestora clientela străină /
companiile multinaționale? 

Cred că există diferențe în ceea ce
privește nivelul de pregătire între
consilierii PI din România. Există
de exemplu consilieri care au mai
multe calificări în domeniul
proprietății industriale la  nivel
european, cum ar fi consilierii
europeni de brevete (European
Patent Attorneys), aproximativ 50
la număr, din care un număr de
până în 10 sunt activi profesional,
având cazuri în fața Oficiului
European de Brevete (OEB) de la
Munchen. Aceștia (cei activi) sunt
la curent cu ultimele noutăți în
ceea ce privește legislația foarte
stufoasă a Brevetului European
precum și cu practica în fața OEB.
Pe urmă există consilierii europeni
de mărci (European trademark
Attorneys) care pot practica în fața
Oficiului Mărcii Comunitare de la
Alicante (OAMI), în estimarea
mea cei activi ar fi în număr de
aproximativ 15. Și aceștia sunt în
general destul de bine conectați la

legislația și practica în domeniul
mărcii comunitare.
Pe urmă există mulți consilieri – în
special cei din generațiile mai noi,
care au și calitatea de avocat,
motiv pentru care au o viziune mai
complexă asupra domeniului, și un
alt stil de abordare a lucrărilor.
În fine, există mulți consilieri
români care deservesc o clientelă
aproape exclusiv locală, cu
reprezentare doar în fața
autorităților române, unii dintre
aceștia având și alte specializări
(expert tehnic etc.).
Clientela străină joacă un rol foarte
important în pregătirea
profesională, pentru că nu există
niciun fel de cursuri care să
pregătească un consilier în ceea ce
privește modul de exercitare
propriu-zis a profesiei, relația cu
clientul, dezvoltarea strategiei
adecvate în raport cu clientul. 
CNCPIR se preocupă de pregă -
tirea profesională a membrilor săi.
Astfel, toate evenimentele
profesionale organizate încearcă s\
abordeze teme de actualitate cu un
grad ridicat al calității prezentă ri lor.
Un alt exemplu îl constituie spriji -
nul dat candidaților la exame nul de
consilier european prin or ga nizarea
unor seminarii de pregătire.

când credeți că vor conștientiza
managerii români importanța
respectării proprietății
industriale? de ce este bine ca
oamenii de afaceri,
universitățile, artiștii,

camera națională a
consilierilor în Proprietate
industrială din România
(cncPiR) numără 265 de
consilieri care funcționează sub
forma a 184 de agenții, cabinete
și persoane fizice autorizate.
care sunt pilonii strategiei de
dezvoltare a acestei organizații?

Strategia vizează câteva aspecte
majore cum ar fi: a) pregătirea
profesională a viitorilor membri
precum și a celor existenți; b)
promovarea asociației pe plan
intern și internațional, mărirea
vizibilității între profesiile liberale;
c) îmbunătățirea cadrului
legislativ. toate acestea au ca
rezultat creșterea calității
serviciilor consilierilor PI.

cncPiR are în prezent 51 de
tutori care-i sprijină pe cei care
doresc să devină consilieri. în
câți ani se formează un consi -
lier în proprietate industrială? 

Potrivit prevederilor legale `n
vigoare, în vederea susținerii
examenului de consilier în
proprietate industrială este nevoie
de o practică de minim 3 ani sub
îndrumarea unui tutore. tutorii
sunt consilieri cu practică
îndelungată în domeniul
proprietății, de preferință în toate
cele trei ramuri (brevete, mărci,
desene). În realitate, chiar dacă un
candidat reușește la examenul de
consilier după perioada de minim
3 ani, este nevoie de mult mai
mulți ani pentru formarea unui
consilier cu adevărat bun, aș spune
eu minim 7-8. Sunt două motive
pe care îmi întemeiez această
convingere: a) legislația aplicabilă
este vastă, cuprinzând atât legi,
ordonanțe, etc. la nivel național cât
și comunitar, la care se adaugă
numeroasele tratate internaționale
semnate de România; și b) spețele

clientela străină
joacă un rol foarte
important în
pregătirea
profesională.

Toți consilierii
români fără excepție
fac muncă de
educație a clienților
români. unii din
managerii români au
conștientizat
importanța
respectării
drepturilor de
proprietate
industrială. Totuși,
au rămas încă destul
de mulți manageri
care ignoră aceasta
până în momentul în
care se lovesc -
uneori brutal- de
necesitatea
respectării
drepturilor altora.
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inventatorii, etc. să
colaboreze permanent cu
consilierii în proprietate
intelectuală și industrială?

toți consilierii români fără
excepție fac muncă de
educație a clienților români.
Unii din managerii români au
conștientizat importanța
respectării drepturilor de
proprietate industrială. totuși,
au rămas încă destul de mulți
manageri care ignoră aceasta
până în momentul în care se
lovesc - uneori brutal- de
necesitatea respectării
drepturilor altora. Situația este
mai tristă în universități
pentru că, deși universitarii au
educația necesară conștien ti -
ză rii protecției, ei se lovesc de
problema fondurilor necesare
brevetării, moment în care sunt
nevoiți să renunțe la orice fel
de protecție sau să achite cos -
tu rile din buzuna rele proprii.
Proprietatea intelectuală și
industrială este și va fi din ce
în ce mai importantă în anii
care vin. Protejarea
drepturilor proprii precum și
respectarea drepturilor altora
trebuie să devină un fapt
firesc pentru orice fel de
întreprindere. În mod surprin -
zător, costurile pentru protec -
ție nu sunt atât de mari dacă
se pornește la timp la drum
alături de un consilier PI.

din ce industrii provin
companiile care apelează
cel mai des la expertiza
consilierilor în proprietate
industrială?

Dacă vorbim de brevete,
majoritatea companiilor
străine care brevetează
în România sunt din
domeniul chimico-

farmaceutic, sau cel al
tehnologiei informațiilor,
pentru că acestea au un număr
mai ridicat de brevete. În ceea
ce privește mărcile și dese ne le,
este vorba de industriile bunu -
ri lor de larg consum, alimen -
tare și nealimentare.

cncPiR a dezvoltat relații
solide cu ecta, wiPo, oeb,
ePi, osim și oRda. anul
trecut ați organizat la
bucurești cea de-a 32-a
conferință anuală ecta,
care a reunit peste 650 de

profesioniști în
domeniul

protecției
mărcilor.

cât de

importante sunt aceste
evenimente pentru
comunitatea românească
de consilieri în proprietate
industrială?

Sunt membru în Consiliul
ECtA (European Community
trademark Association) și, în
această calitate, am organizat
în iunie 2013 împreun\ cu
încă un membru al Consiliului
cea de-a 32-a Conferință
Anuală. La această conferință
au participat mulți consilieri
români (circa 20), dat fiind
costurile mai reduse. Pe de
altă parte, consilierii străini au
avut ocazia să vadă cu ochii
lor anumite aspecte ale
protecției proprietății
industriale, în acest sens
îmbunătățind imaginea
consilierilor români dar și a
CNCPIR. Un exemplu în
acest sens l-a constituit
organizarea seratei de gal\ la
Palatul de Justiție unde se află
Curtea de Apel București.
Oaspeții au putut vedea
câteva din sălile de judecată,
inclusiv cele unde s-au ținut

în ziua respectivă ședințele
completului de proprietate
industrială. În afară de
promovarea profesiei de
PI, am reușit și să
promovăm imaginea
României și a
Bucureștiului, mulți
oaspeți declarându-se
încântați de orașul
nostru.
CNCPIR  a aderat
recent la CNIPA
(Committee of
National Institute of
Patent Attorneys), o
organizație care
regrupează Camerele
Naționale din circa 20

de state. Intenționăm



să organizăm o reuniune a CNIPA
la București, cel mai probabil în
anul care vine.

cncPiR are câteva propuneri de
modificare a og 66/2000 privind
organizarea și exercitarea
profesiei de consilier în
proprietate industrială. care
sunt acestea?

Una dintre propunerile mai
inovatoare vizează introducerea
privilegiului client-consilier,
privilegiu care există de exemplu
în Convenția de Brevet European
cu referire evident la relația dintre

consilierul european de brevet și
clientul său. Aceasta înseamnă pe
scurt protejarea conținutului
comunicării între client și consilier
în raport cu orice terțe părți,
inclusiv autorități ale statului.
Clientul ar fi în acest fel asigurat
asupra confidențialității absolute a
tuturor comunicărilor sale cu
consilierul.
Pe urmă există propuneri privind
întărirea disciplinei în cazurile de
practicare neautorizată a profesiei
de consilier. Mai sunt și
numeroase alte amendamente 
care au rezultat din aplicarea
prezentei legi.

cum vedeți viitorul acestei
profesii în țara noastră? 

În această profesie, va fi nevoie de
multă flexibilitate și adaptabilitate.
Cadrul legal se schimbă  repede,
iar tipurile de lucrări se schimbă în
consecință. Probabil se va păstra
actuala structură a pieții, respectiv
o parte a consilierilor vor repre -
zenta exclusiv la nivel național, iar
altă parte vor reprezenta în fața
mai multor instituții, atât la nivel
național, cât și european (OEB,
OAMI, WIPO). Aceia care vor
reprezenta în afara țării vor avea
practică din ce în ce mai europea -
nă în sensul propriu al cuvântului.
Legislația actuală permite de
exemplu unui consilier european
de brevete să își deschidă un birou
la Munchen  - unde este sediul
OEB, sau unui consilier european
de mărci să își deschidă un birou
la Alicante - unde este sediul
OAMI. Probabil unii dintre consi -
lierii români o vor face în viitor
dacă numărul lucrărilor este sufi -
cient de mare pentru a justifica
costurile.

care este următorul eveniment
organizat de cncPiR? 

Vom organiza la începutul toamnei
un seminar privind noutățile
cadrului legislativ. Acesta va avea
loc la Balcic, în perioada 18-21
septembrie 2014, într-un decor de
vacanță, situat în apropierea
palatului Reginei Maria. Doritorii
sunt rugați să urmăreasca site-ul
internet al CNCPIR:
http://www.patent-chamber.ro 
sau să se adreseze secretariatului
Camerei: 
office@patent-chamber.ro
Raluca Vasilescu
Cabinet M. Oproiu 
raluca@oproiu.ro

Mircea FICA
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Vom organiza la
începutul toamnei
un seminar privind
noutățile cadrului
legislativ. acesta va
avea loc la Balcic, în
perioada 18-21
septembrie 2014,
într-un decor de
vacanță, situat în
apropierea palatului
reginei Maria.
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când ați decis să vă
specializați în dreptul
proprietății industriale? ce
model de avocați ați avut?

Decizia a fost luată încă de pe
băncile facultății, însă
concretizarea s-a produs după
1990, când am participat, în
calitate de expert guverna -
men tal, la elaborarea legisla -
ției din domeniu, apoi prin
predarea cursului de proprie -
tate intelectuală la facultate,
redactarea de articole, studii și
tratate și partici parea la
soluționarea unor litigii din
domeniu, în calitate de arbitru
sau de avocat. 
Men torii mei au fost cunos cu ții
autori de studii privind dreptul
proprietății intelectuale din
doctrina franceză, A.Lucas,
Albert Chavanne, Jean-Jacques
Burst, J. Schmidt-Szalerwski,
Patrick tafforeau, precum și
din doctrina internă, Yolanda
Eminescu, Viorel Roș s.a. Nu
pot să afirm că în România
sunt deja modele de avocați în
domeniul proprietății intelec -
tuale, însă cu certitudine se
vor impune asemenea modele
în perioada ce urmează.

cât de mult a contat expe -
riența de magistrat, arbitru
și de profesor în cariera
dumneavoastră de avocat?

Experiența acumulată ca
arbitru, profesor și autor de

lucrări în domeniu mi-a
permis să abordez cazurile
concrete, în care am fost
implicat ca avocat, având
cunoștințe temeinice, gândind
o strategie adecvată și să pot
solicita instanțelor
soluționarea acțiunilor în
justiție, cu întemeiere în drept,
jurisprudența străină și
doctrina de specialitate.

care sunt atuurile societății
de avocatură gheorghiu &
lisnic în sectorul
proprietății industriale?

Principalul atuu este
profesionalismul în tratarea
fiecărui caz, bazat pe
acumularea de cunoștinte
temeinice, ceea ce ne permite
să asigurăm clienților
consilierea și reprezentarea la
cel mai înalt nivel.

cât de sofisticate sunt
contrafacerile în cazul
desenelor și modelelor
industriale? 

Domeniul este dificil de
analizat și diagnosticat având
în vedere c\ orice desen sau
model industrial constituie o
îmbinare a dreptului de autor,
conform Legii nr.8/1996, cu
dreptul de proprietate
industrială, reglementat de
Legea nr.129/1992. Cât
privește contrafacerile,
acestea sunt adesea greu de
depistat întrucât nu există o
bază internațională de date
privind modelele și desenele
existente și nici nu este
posibilă întrucât dreptul de
autor ia naștere prin simplul
fapt al creației, deci fără
înregistrare. Cum dreptul de
autor înseamnă o manifestare

originală a personalității
crea to rului, criteriile de
departa jare în aprecierea
operelor sunt subiective, iar
orice nuanță specifică a unei
opere, chiar apropiată de altă
operă, beneficiază de pro tec -
ție, cu excluderea contra -
facerii. De aceea, se impune
o analiză profesională de
înalt nivel pentru depistarea
contrafacerilor din domeniu
și luarea măsurilor adecvate.

cum colaborați cu osim și
oRda care reglementează
sectorul de proprietate
intelectuală și industrială
din România?

Colaborarea mea cu OSIM și
ORDA o apreciez ca foarte
bună și s-a concretizat în con -
tactele oficiale (simpo zioane),
realizarea de lucrări teoretice
și soluționarea de litigii.

cum apreciați pregătirea
judecătorilor specializați în
proprietate industrială?

Pregătirea judecătorilor
specializați în proprietate
industrială se reflectă în hotă -
rârile pronunțate și motivarea
acestora. Am constatat că au
depus un efort semnificativ de
asimilare a cunoștințelor
juridice specifice domeniului
proprietății intelectuale,
precum și strădania îmbinării
instituțiilor juridice, adesea
derogatorii de la cele clasice.
Estimez că în viitor vor fi tot
mai multe și variate litigii de
proprietate intelectuală pe
rolul instanțelor de judecată,
ceea ce impune cunoașterea
jurisprudenței europene și a
doctrinei de specialitate.

Mircea FICA

în viitoR 
Vor fi tot mai multe litigii 
de proprietate intelectuală
interviu cu GHeorGHe GHeorGHiu, avocat Partener, Gheorghiu & Lisnic
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cum este structurată agenția
de proprietate industrială
frisch & Partners? câți
angajați și colaboratori aveți
în prezent?

Frisch & Partners este constituită
din două entităţi distincte –
Cabinetul de avocatură şi
Agenţia de Proprietate
Intelectuală, având în acelaşi
timp un parteneriat exclusiv cu
una din casele de avocatură de
top din România pentru

proiectele complexe
multinaţionale.
Momentan avem șase colabora -
tori permanenţi interni şi 10
colaboratori externi incluzând
experţi financiari, auditori etc.

frisch & Partners colaborează
permanent cu o rețea
internațională de avocați de
proprietate intelectuală, agenții
și birouri guvernamentale din
întreaga lume. ce avantaje vă
conferă această rețea?

Asocierea exclusivă şi non-
exclusivă cu cabinete de
avocatură prestigioase pe plan
internaţional ne asigură
vizibilitate extinsă şi
posibilitatea reprezentării
reciproce a clienţilor în aproape
orice ţară şi în orice ramură a
dreptului, obligându-ne însă, în
acelaşi timp, de a ne supune
standardelor deontologice şi
profesionale, care sunt mult mai
stricte, de exemplu
confidenţialitatea avocat-client,
aspecte privind conflictul de
interese printre altele.
De asemenea, recomandarea
unor confraţi din străinătate este
o formă de promovare şi
publicitate care reprezintă
garanţia perfomanţelor noastre
profesionale. În acest domeniu,
clientela nu poate fi atrasă prin
mijloace publicitare
convenţionale, pentru că orice
persoană îşi va alege avocatul în
primul rând după recomandări
şi este greu de presupus că va fi
ales în urma unei campanii de
promovare.

un domeniu de nișă în care
frisch & Partners activează
este protecția drepturilor
personalităților, a
personajelor celebre,
contracte având ca obiect
formatele de televiziune,
litigii în domeniul media și al
numelor de domeniu. ce
particularități are acest
segment de piață?

recomandarea unor
confraţi din
străinătate este o
formă de promovare
şi publicitate care
reprezintă garanţia
perfomanţelor
noastre profesionale.

în acest domeniu, 
clientela nu poate fi atrasă prin 
mijloace publicitare conVenţionale
interviu cu crina friscH, Managing Partner, frisch & Partners
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Entertainment & celebrity law
îşi au originea în dreptul anglo-
saxon, în special în SUA. În
România, aceste domenii sunt
prea puţin reglementate sau
chiar deloc. Utilizarea numelui
sau a imaginii unei personalităţi
/ celebrităţi asigură o publicitate
aproape instantanee, creându-se
pentru public o legătură între
produs/serviciu şi personalitatea
respectivă. 
Este un fapt de notorietate că
orice marcă de renume va fi
promovată, susţinută de către o
vedetă, transferul de imagine,
magnetismul mărcii şi al vedetei
completându-se şi creând
beneficii reciproce. totuşi,
trebuie să ne gândim ce s-ar
întâmplă dacă un bar ar purta
numele unei faimoase vedete
pop, fără ca aceasta din urmă să
aibă o implicare sau o legătură
cu localul respectiv? Aici
intervine rolul nostru, pentru a
găsi soluţii eficiente, din
moment ce un asemenea caz nu
este menit să fie adus atenţiei
publice. 
În ceea ce priveşte formatele
programelor de televiziune,
acestea fac obiectul unor
dezbateri extinse pe plan
internaţional, nefiind încă foarte
clar dacă protecţia acestora ar fi
reglementată de legea drepturilor
de autor, beneficiază de o
protecţie sui generis sau deloc. 

ați declarat recent că relația
titularilor de mărci sau a
reprezentanților acestora cu
autoritățile vamale a fost una
fructuoasă, rezultând în
micșorarea introducerii de
bunuri contrafăcute. ce a
adus nou Regulamentul nr.
608/2013? 

Unul dintre cele mai importante
aspecte introduse de către

Regulamentul nr. 608/2013 este
reglementarea “transporturilor
mici”, anume pachetele poştale
sau prin curierat rapid care
conţin maxim trei unităţi de
bunuri sau o greutate brută de
maxim dou\ kilograme.
Pentru acestea, autorităţile
vamale pot să le distrugă fără
necesitatea unui acord din
partea declarantului sau
iniţiatorului pentru fiecare
distrugere, însă această
procedură simplificată trebuie să
fie solicitată în mod expres de
către titular în cuprinsul cererii
de intervenţie vamală.  
Procedură simplificată devine
astfel o regulă pentru toate
procedurile vamale, ceea ce
reprezintă un avantaj în
beneficiul titularilor de drepturi
de proprietate intelectuală,
oferind un grad ridicat de
celeritate.

Pe fondul crizei economice, a
crescut numărul și valoarea

bunurilor contrafăcute. care
au fost cazurile mai
importante de contrafaceri pe
care le-ați soluționat în
ultimii ani?

Reţineri cantitative
semnificative s-au făcut pentru
produse de îmbrăcăminte şi
încălţăminte sport, dar şi
parfumuri de lux, unele dintre
acestea depăşind limita a câteva
zeci de mii de unităţi, iar
reţeaua infracţională se întindea
pe teritoriul mai multor state. 
Momentan, avem mai multe
litigii în care numărul
inculpaţilor depășește 40,
aceştia constituind o parte din
reţelele infracţionale
transfrontaliere specializate în
distribuirea şi comercializarea
cantităţilor industriale de
produse contrafăcute.

cum apreciați nivelul 
actual de concurență 
existent în breasla
consilierilor în proprietate
industrială?

Unii concurenţi manifestă o
atitudine agresivă în încercarea
de acaparare a clientelei,
utilizând mijloace mai puţin
ortodoxe şi chiar hărţuirea
clienţilor prin trimiterea a
nenumărate oferte şi servicii
nesolicitate. 
totuşi, firmele cu o oarecare
tradiţie în domeniu se respectă
reciproc, colaborează pentru
proiectele legislative sau alte
proiecte de interes general. 
Nutrim credinţa că firmele care
nu se ridică la anumite
standarde deontologice, vor fi
înlăturate, pentru a permite
coexistenţa armonioasă şi
profesională. 

Mircea FICA

firmele cu o oarecare
tradiţie în domeniu
se respectă reciproc,
colaborează pentru
proiectele legislative
sau alte proiecte de
interes general

nutrim credinţa că
firmele care nu se
ridică la anumite
standarde
deontologice, vor fi
înlăturate, pentru a
permite coexistenţa
armonioasă şi
profesională. 



ce noutăți a adus Regula -
mentul (ue) nr. 608/2013 al
Parlamentului european și
al consiliului din 12 iunie
2013 privind asigurarea
respectării drepturilor de
proprietate intelectuală de
către autoritățile vamale?

Având în vedere că un sistem
robust de protecție a dreptu ri -
lor de proprietate intelectuală
reprezintă o componentă
cheie a strategiei UE pentru
creștere și dezvoltare durabilă,
Comisia Europeană a propus
și a elaborat împreună cu
State le Membre un nou
regulament european aplicabil
de la 01 ianuarie 2014:
Regulamentul (UE) nr.
608/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din
12 iunie 2013 privind asigura -
rea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală de
către autoritățile vamale și de
abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1383/2003 al
Consiliului. Pe lângă faptul că
regulamentul stabilește
condițiile și procedurile de
intervenție a autorităților
vamale, în cazul în care
mărfurile susceptibile de a
aduce atingere unui drept de
proprietate intelectuală sunt
sau ar fi trebuit să fie supuse
supravegherii vamale sau
controlului vamal pe teritoriul
vamal al Uniunii, au fost

introduse și câteva noutăți, în
contextul evoluțiilor de ordin
economic, comercial și
juridic.
Au fost introduse și alte
drepturi de proprietate
intelectuală în sfera de
aplicare: pe lângă cele
“clasice”, precum mărcile,
indicațiile geografice,
desenele sau modelele,
brevetele de invenție, dreptul
de autor, au fost incluse și
denumirile comerciale, în
măsura în care acestea sunt
protejate de dreptul intern ca

drepturi de proprietate
exclusivă, topografiile
produselor semiconductoare,
precum și modelele de
utilitate și dispozitivele care
sunt în principal concepute,
produse sau adaptate pentru a
permite sau facilita eluda rea
măsurilor tehnologice.
S-a instituit obligativitatea
aplicării unei proceduri prin
care se autorizează
distrugerea mărfurilor fără
obligația de a iniția procedura
de determinare a încălcării
unui drept de proprietate

intelectuală, aceasta
dovedindu-se foarte eficien tă
în Statele Membre în care s-a
aplicat.
A fost introdusă o procedură
specifică pentru transporturile
mici de mărfuri contrafăcute
sau piratate (mai puțin de trei
bucăți sau cu o greutate brută
de mai puțin de două
kilograme) care permite
distrugerea acestora fără
acordul explicit al
solicitantului în fiecare caz în
parte. Această procedură
constituie o consecință a
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țigaRetele, JucăRiile și aRticolele 
de îmbRăcăminte 
sunt preferate de falsificatori
interviu cu fLorica Maria Păun, consilier superior în cadrul serviciului antidrog și Protecția Drepturilor
de Proprietate intelectuală, Direcția supraveghere și control Vamal, Direcția Generală a Vămilor
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creșterii vânzărilor prin interme -
diul Internet-ului și a numărului
cazurilor legate de traficul poștal,
care s-a triplat între 2009 și 2011.
Noul regulament permite
autorităților vamale din Statele
Membre să permită deplasarea
mărfurilor care urmează să fie
distruse, sub supraveghere vamală,
între diverse locuri de pe teritoriul
vamal al Uniunii sau să acorde
unor astfel de mărfuri liberul de
vamă spre liberă circulație în
vederea reciclării sau eliminării în
continuare în afara circuitelor
comerciale, inclusiv pentru
campaniile de sensibilizare,
formare și scopuri educative.
titularii de drepturi de proprietate
intelectuală pot depune cereri de
intervenție a  autorității vamale, în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 1352/2013 al
Comisiei din 4 decembrie 2013 de
stabilire a formularelor prevăzute
de Regulamentul (UE) nr.
608/2013.

companiile multinaționale au o
cultură a dPi (drepturi de
Proprietate industrială) mai
avansată față de firmele locale.
ce recomandări aveți pentru
managerii români care doresc
să-și protejeze eficient mărcile
și brevetele?

În data de 30 septembrie 2013,
Comisia Europeană a salutat
publicarea unui studiu privind
drepturile de proprietate intelec -
tuală, care a fost elaborat în comun
de Oficiul European de Brevete
(OEB) și de Oficiul pentru Armo ni   -
zare în cadrul Pieței Interne (OAPI).
Studiul, intitulat „Sectoarele în
care se utilizează pe scară largă
drepturile de proprietate
intelectuală: contribuția la
performanța economică și la
ocuparea forței de muncă în

Europa” (septembrie 2013),
măsoară importanța drepturilor de
proprietate intelectuală în
economia UE.
Principalele constatări ale studiului
sunt acelea că sectoarele în care se
utilizează pe scară largă drepturile
de proprietate intelectuală
generează aproximativ 39% din
totalul activității economice din
UE (aproximativ 4.700 de miliarde
euro anual), acestea asigurând în
mod direct aproximativ 26% din
totalul locurilor de muncă din UE
(56 de milioane de locuri de
muncă); încă 9 % din locurile de
muncă din UE sunt legate în mod
indirect de sectoarele respective.
Prin urmare, în contextul datelor
relevate de studiul menționat
anterior, managerii  români trebuie
să desfășoare o activitate cât mai
susținută de protejare, prin
înregistrarea la oficiile
competente, a tuturor mărcilor și
brevetelor care le aparțin și, în
plus, să utilizeze toate mijloacele
procedurale și legale pentru
asigurarea respectării acestor
drepturi. Autoritatea vamală are,
printre altele, competența de a
asigura respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală și de a
desfășura controale adecvate la
frontieră asupra mărfurilor
provenite din țări terțe, suspectate
de încălcarea unui drept de
proprietate intelectuală. Mai mult,
conform procedurii și în condițiile
prevăzute de Regulamentul (UE)
nr. 608/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 12
iunie 2013, mărfurile confirmate
că încalcă un drept de proprietate
intelectuală pot fi
reținute/confiscate încă înainte de
pătrunderea pe piața internă a
Uniunii Europene, oferind astfel o
protecție mai eficientă titularilor
de drepturi ce ar avea drept con -
secință și stimularea creativității și
inovării.

Pe pagina de web (www.customs.ro
– Protejarea frontierei), autoritatea
vamală din România pune la
dispoziția tuturor celor interesați
din mediul privat informațiile
necesare pentru inițierea colabo ră -
rii în domeniul asigurării respec -
tării drepturilor de proprietate
intelectuală, incluzând formulare,
acte normative naționale și
europene aplicabile și un manual
pentru completarea cererilor de
intervenție și de prelungire.

direcția generală a vămilor
colaborează foarte bine cu
serviciul vamal al Republicii
moldova (svRm). astfel, în anul
2012 au fost pregătiți peste 20
de funcționari vamali din svRm
în domeniul echipelor mobile și
s-a implementat o platformă 
e-learning în svRm. ce alte
măsuri de colaborare aveți în
vedere?

În vederea continuării măsurilor
de colaborare începute în anul
2011, prin semnarea Planului de
cooperare între Autoritatea
Naţională a Vămilor şi Serviciului
Vamal al Republicii Moldova,
privind consolidarea cooperării în
domeniul prevenirii şi combaterii
fraudelor vamale, semnat la 14
iulie 2011, la Bucureşti, în data de
20 decembrie 2013, Claudiu
ARDELEANU, directorul general
al Direcţiei Generale a Vămilor şi
tudor BALIţCHI, directorul
general al Serviciului Vamal al
Republicii Moldova, au semnat la
sediul Autorităţii Vamale din
România prelungirea Planului de
cooperare, intensificând astfel
colaborarea dintre cele două
autorităţi vamale.
În cadrul acestei întâlniri, la care
au participat repre zentanţi ai
ambelor instituţii, au fost discutate
şi aspecte legate de implementarea
Ordinului Preşedintelui Agenţiei

Managerii  români
trebuie să desfășoare
o activitate cât mai
susținută de
protejare, prin
înregistrarea la
oficiile competente,
a tuturor mărcilor și
brevetelor care le
aparțin și, în plus, să
utilizeze toate
mijloacele
procedurale și legale
pentru asigurarea
respectării acestor
drepturi.

autoritatea vamală
desfășoară o
activitate susținută
de selecție și control
asupra trasporturilor
de mărfuri care
provin din țări terțe,
în baza analizei de
risc proprii și/sau în
colaborare cu alte
instituții ale statului
cu atribuții în
domeniu.
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Naţionale de Administrare
Fiscală privind aplicarea de
instrucţiuni speciale pentru
unele categorii de bunuri
introduse de către călători pe
teritoriul României, în
bagajele personale. În această
privinţă, pentru asigurarea
unui nivel crescut de
siguranţă şi confort al
cetăţenilor de bună credin ţă,
ambele părţi au agreat reana -
lizarea conţinutului Ordinului,
avându-se în vedere atât o
analiză de risc funcţională cât
şi contextul geopolitic al celor
două ţări. În cadrul Planului
de cooperare, DGV acordă
asistenţă SRVM prin: schimb
de experienţă a metodelor de
control vamal și a folosirii de
echipamente de control
nedistructiv; formarea de
grupuri de analiză comune la
nivel local; continuarea
instruirii echipelor canine din
SVRM la Centrul de Formare
Echipe Chinologice şi Întreţi -
nere a Dresajului – Giurgiu.

direcția generală a vămilor
este partener al primei
campanii din regiunea
nord-est a țării împotriva
contrabandei cu țigarete,
campanie inițiată de euro -
mo nitor business consul -
ting services, cu sprijinul
Jti. care au fost rezultatele
acestui demers?

Precizăm că indicatorul prin -
cipal pentru măsurarea rezul -
ta telor campaniei împotriva
contrabandei cu ţigarete îl
reprezintă încasările la
bugetul statului provenite din
acciza pe tutun, unde se poate
obseva dacă acestea au
crescut, comparativ cu aceeaşi
perioada a anului 2013.
În acest moment este

prematur să apreciem
rezultatele acestei campanii.
Acestea vor putea fi evaluate
începând cu luna iulie 2014.

care au fost produsele
preferate de falsificatori în
ultimii ani? 

Pentru combaterea traficului
cu mărfuri care încalcă un
drept de proprietate
intelectuală, contrafăcute sau
piratate, autoritatea vamală
desfășoară o activitate
susținută de selecție și control
asupra trasporturilor de
mărfuri care provin din țări
terțe, în baza analizei de risc
proprii și/sau în colaborare cu
alte instituții ale statului cu
atribuții în domeniu. 
Din datele statistice ale
autorității vamale pentru anii
2012 și 2013 se observă o
largă varietate de categorii de
mărfuri contrafăcute: țigarete
(care fac obiectul reținerii din
activități de contrabandă),
jucării, articole de îmbrăcă -
minte și încălțăminte, cosme -
tice, telefoane mobile și acce -
sorii, articole de îngrijire  per -
sonală, articole de birotică etc. 
În anul 2013 au fost reținute
2.548.785 buc. mărfuri
dovedite că încalcă un drept
de proprietate intelectuală,
spre deosebire de anul 2012,
când au fost reținute
4.235.799 buc., diferența
provenind din scăderea
cantității de țigarete de
contrabandă dovedite a fi și
contrafăcute (1.384.560 buc.
în anul 2013, comparativ cu
2.408.280 buc. în 2012).
În anul 2013, primele 10
tipuri de mărfuri reținute din
punct de vedere cantitativ au
fost: țigarete, jucării, articole
de îmbrăcăminte, bijuterii din

metale comune, telefoane
mobile și accesorii, încălță -
minte, brichete, accesorii
pentru păr, pixuri și discuri
abrazive. În contextul euro -
pean al creșterii comerțului
prin intermediul Internet-ului
și al orientării controalelor
asupra mărfurilor care prezin -
tă un risc pentru sănătatea și
siguranța consumatorilor,
numărul cazurilor de rețineri
de mărfuri a crescut de la 803
în 2012 la 904 în 2013,
înregistrându-se și creșteri
cantitative la anumite tipuri de
mărfuri, cum ar fi: jucării (de
la 164.181 buc. În 2012, la
337.259 buc. în 2013),
medicamente (de la 303 buc.
În 2012, la 533 buc. în 2013),
detergenți (de la 224 cutii în
2012, la 1.523 cutii în 2013),
articole de îmbrăcăminte (de
la 118.458 buc. În 2012, la
246.874 buc. în 2013).

cum colaborați cu cncPiR
și osim?

Succesul în activitatea autori -
tății vamale de asigurare a
respectării drepturilor de
proprietate intelectuală a fost
completat, pe lângă activitatea
proprie susținută, și de cola -
bo rarea cu asociațiile profe -
sio nale, organizațiile non-
guvernamentale și instituțiile
din România cu atribuții în
domeniul protecției sau
aplicării legislației proprietății
intelectuale.
Astfel, Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci (O.S.I.M.),
în calitate de organ de
specialitate al administrației
publice centrale, autoritate
unică pe teritoriul României
în asigurarea protecției
proprietății industriale, a
participat încă din anul 2000

la elaborarea primei legislații
specifice privind măsurile
autorității vamale pentru asi -
gurarea respectării dreptu rilor
de proprietate intelectua lă,
urmare a obligațiilor ce i-au
revenit României din Acordul
tRIPS - Acordul privind
aspectele comerciale ale drep -
turilor de proprietate intelec -
tuală, inclus în anexa 1C la
Acordul de la Marrakesh de
instituire a Organizației Mon -
diale a Comerțului, încheiat la
data de15 aprilie 1994.
De-a lungul anilor,
colaborarea autorității vamale
cu O.S.I.M. a continuat pe
diferite planuri, de la amen -
darea legislației naționale în
vederea îndeplinirii aquis-ului
comunitar, elaborarea strate -
giei naționale în domeniul
drepturilor de proprietate
intelectuală până la activitățile
desfășurate în cadrul Grupului
de lucru în domeniul proprie -
tății intelectuale constituit la
nivel național sub coordo na -
rea Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și
Justiție.
Întâlnirile organizate de
Camera Națională a
Consilierilor în Proprietate
Industrială din România a
reprezentat un cadru propice
pentru autoritatea vamală de a
transmite membrilor aspecte
din activitatea instituției în
domeniul asigurării respectării
drepturilor de proprietate
industrială, ca o continuare a
activității desfășurate de con -
si lierii în proprietate industria -
lă de acordare de asistenţă de
specialitate şi reprezentare a
persoanelor fizice şi juridice
române sau străine în fața
oficiilor competente.

Mircea FICA





88 NUMARUL 5 IULIE 2014
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

PRofesii libeRale

ne-am integRat 
în elita consultanței 
internaționale

Rsm scot este una dintre cele
mai puternice companii care
oferă o consultanță integrată –
contabilitate, audit financiar și
consultanță fiscală. cum este
structurată firma dumnea -
voastră și care sunt atuurile
echipei pe care o coordonați?

Ne-am propus ca anul acesta
nivelul de integrare a serviciilor
noastre să crească prin promovarea
unui nou concept de prestare a
serviciilor: compania noastra va fi
capabilă, începând cu luna octom -
brie 2014, să ofere clienților
opțiunea de a apela la noi în
calitate de singur prestator pentru
toate serviciile profesionale sau
administrative de care un investitor
poate avea nevoie atunci când

decide să facă business pe o nouă
piață. Acest concept de punct unic
de contact la care un client poate
apela este cunoscut sub sintagma
“One Stop Shop”. Aceasta
înseamnă că un potențial client ni
se poate adresa nouă pentru toate
nevoile sale de servicii, în acest fel
beneficiind de câteva avantaje
notabile cum ar fi: economie de
timp și resurse, comunicare mai
eficientă, nivel comparabil de
calitate a diverselor tipuri de
servicii solicitate și primite, accesul
la cunoștințele profesionale și
experiența specifice unei rețele
majore de firme de audit și
consultanță.
Pentru dezvoltarea și promovarea
conceptului “One Stop Shop” am
folosit atât resursele noastre

interne, cât și relațiile noastre deja
consolidate cu prestatori de servicii
profesionale, altele decât cele de
audit, contabilitate și consultanță.
În acest sens, pe de o parte, am
dezvoltat și consolidat
departamentele noastre interne de
audit, contabilitate și payroll,
consultanță fiscală și de business,
iar pe de altă parte am contactat și
integrat deja conceptului nostru
cabinete de avocatură, firme de
evaluatori sau de lichidatori,
companii de HR și public
relations, companii care oferă
servicii de găzduire de sedii sociale
și, de asemenea, vom continua
procesul de identificare și integrare
a unor noi prestatori de servicii, în
funcție de cererea pe care o vom
primi de la clienții noștri. Începând
cu luna octombrie 2014 vom lansa
noul nostru concept și în cadrul
RSM, rețeaua internațională de
firme de audit și consultanță din
care facem parte.
RSM Scot, în calitate de project
manager, garantează și își asumă
răspunderea pentru calitatea
serviciilor prestate în mod direct
sau prin intermediul partenerilor
săi integrați în conceptul “One
Stop Shop”.

aniversați 20 de ani de la
înființare. cum s-a văzut
fiscalitatea românească în cei
20 de ani de când Rsm scot
activează în România?

În 1990 nu se putea înc\ vorbi
despre “fiscalitate românească”,
întrucât atunci, și chiar în următorii
trei-patru ani, România încerca să
facă o trecere rapidă de la un
sistem economic și social închis la
economia de piață și la democrație. 
Din păcate, acest proces de
tranziție a fost mai lung și mai
anevoios decât s-a crezut inițial, iar
fiscalitatea noastră a urmat și ea
drumul sinuos de la închistare la

interviu cu Dan scHWarTZ, Managing Partner, rsM scot

compania noastr\ va
fi capabilă, începând
cu luna octombrie
2014, să ofere
clienților opțiunea
de a apela la noi în
calitate de singur
prestator pentru
toate serviciile
profesionale sau
administrative de
care un investitor
poate avea nevoie
atunci când decide să
facă business pe o
nouă piață. 
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integrare în modernitatea
europeană și internațională. 
În acest sens am asistat, pe rând, la
renunțarea la vechi concepte
specifice economiilor de tip
sovietic, de genul “impozit pe
circulația mărfurilor” și
“beneficiu”, și la înlocuirea lor cu
concepte noi precum “taxa pe
valoarea adăugata” sau “impozit pe
profit”. 
Mai apoi, odată cu pregătirile pe
care România a început să le facă
pentru a se putea integra în
Uniunea Europeană, am asistat la
primele progrese reale în ceea ce
privește trecerea la o nouă filosofie
fiscală: s-a renunțat la legislația
greoaie și stufoasă creată în primii
ani de tranziție și s-a trecut la
redactarea Codului Fiscal după
modelul utilizat în Statele Unite. 
Aceasta s-a petrecut în cursul
anului 2003, iar compania noastră
a fost profund implicată în procesul
de consultări care a avut loc
începând de atunci între specialiștii
Ministerului Finanțelor Publice și
reprezentanții mediului de afaceri.
Putem spune, deci, că RSM Scot a
crescut și s-a dezvoltat împreună
cu economia și societatea
românească și, în același timp, și-a
adus aportul la tot ceea ce a
însemnat crearea și apoi
modernizarea sistemului fiscal
românesc.

cum este privită țara noastră de
către investitorii străini care vor
să-și extindă business-ul în
România?

România este a șaptea țară, ca
mărime, din Uniunea Europeană.
În același timp, România este o
țară bogată în resurse materiale și
umane și o țară încă în curs de
dezvoltare, pornită acum 25 de ani
pe drumul tranziției de la sistemul
socialist la economia de piață și la
democrație; în anumite limite,

România poate fi considerată astăzi
o piață emergentă. 
toate acestea fac ca interesul
investitorilor străini pentru
România să fie relativ ridicat, țara
noastră prezentând încă
oportunități de afaceri pe care alte
state membre ale Uniunii Europene
nu le mai prezintă. 
Dacă mediul de afaceri românesc
ar fi realmente ajutat și susținut de
politicieni și dacă aceștia ar
promova o legislație fiscală și
economică favorabile business-
ului, sunt convins că nivelul
investițiilor străine ar putea fi unul
dintre cele mai mari din zona
noastră geografică. De asemenea,
dacă lupta împotriva corupției și a
evaziunii ficale ar fi reală și ar
duce la rezultate notabile, percepția
uneori negativă pe care investitorii
străini o au în legătură cu România
s–ar îmbunătăți substanțial.

ce avantaje vă conferă
apartenența la rețeua globală
Rsm international?

În timpul crizei financiare și a
perioadei de recesiune economică
ce a urmat, principalele probleme
pe care companiile de servicii
profesionale le-au întâmpinat au
fost păstrarea portofoliului de
clienți și menținerea veniturilor la
un nivel cel puțin constant. În
condițiile în care, pe fondul
dificultăților generate de criză,
relativ multe companii comerciale
fie și-au diminuat activitatea fie
chiar și-au închis porțile, apar te -
nența la o rețea de firme de con -
sultanță de talia RSM Inter national
a reprezentat un avantaj major. 
În fapt, noi am aderat la RSM în
2009, exact atunci când recesiunea
își făcea simțită prezența în mod
pregnant în România. Adaptarea
procedurilor și metodologiilor
noastre profesionale la cele folosite
în cadrul RSM ne-a permis să

putem prelua rapid și cu ușurință
clienți noi pe care partenerii noștri
internaționali ni i-au identificat în
România. În acest fel, pe lângă
creșterea calității serviciilor, RSM
ne-a ajutat să ne păstrăm și să ne
diversificăm portofoliul de clienți
și, în acest fel, să menținem sau
chiar să creștem nivelul veniturilor,
în condițiile în care alte firme si mi -
lare au înregistrat pierderi de clienți
și scăderi de venituri. Astăzi, RSM
ne aduce mai mult de 10% din
totalul cifrei noastre de afaceri.
Last but not least, RSM a însemnat
și înseamnă pentru noi o adevărată
școală, unde putem să învățăm și
să ne dezvoltăm profesional într-un
mediu internațional, în acest fel
integrându-ne rapid și deplin în
ceea ce se numește elita
consultanței internaționale.

cum apreciați concurența din
sectorul de consultanță fiscală,
de contabilitate și de audit
financiar?

A lupta face parte din viață. Prin
urmare, lupta (în sensul bun al
cuvântului) se întâlnește și în
industria noastră. Diferența între
noi și alte business-uri este dată de
faptul că în consultanță pentru a te
men]ine în top este necesar să
înve]i în permanență și să-ți
îmbogățești continuu paleta
cunoștințelor profesionale.
Consultanța înseamnă
profesionalism și talent de business
în același timp. Este bine cunoscut
faptul că experții și consultanții de
vârf sunt persoane orgolioase și cu
personalități dificile. Aceste
carcteristici ale industriei fac ca și
competiția să fie cu totul specială
și... ascuțită! Există concurență în
industrie bineînțeles, din păcate
chiar mai puțin loială uneori, dar
până la urmă cei mai buni înving! 

Mircea FICA

a lupta face parte
din viață. Prin
urmare, lupta (în
sensul bun al
cuvântului) se
întâlnește și în
industria noastră.
Diferența între noi și
alte business-uri este
dată de faptul că în
consultanță pentru a
te men]ine în top
este necesar să înve]i
în permanență și 
să-ți îmbogățești
continuu paleta
cunoștințelor
profesionale.

Dan schwartz este
Managing Partner și
fondator al rsM scot,
una dintre cele mai
cunoscute firme
românești de
consultanță în fiscalitate
și audit. Pe lângă
calificările din românia,
Dan a absolvit
programul “Tax analysis
and revenue
forecasting (Tarf)” de la
Harvard university. el a
urmat, de asemenea,
programele Leading
Profesional service
firms la Harvard
Business school și
Business ethics Training
la George Washington
university și deține un
Master Business
counselor certificate de
la Washington state
university.
Dan schwartz este
consultant fiscal, auditor
financiar și expert
contabil, iar între anii
2006 și 2008 a deținut
poziția de chairman al
cPa associates
international eMea.



90 NUMARUL 5 IULIE 2014
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

PRofesii libeRale

România 
are un sistem fiscal lejer

cum este structurată conta
Rădulescu? câți angajați aveți
în prezent și unde aveți birouri?

Conta Rădulescu este o societate
comercială românească și î[i
desfășoară activitatea conform
codului CAEN 6920, având ca
activități principale contabilitatea,
audit financiar și consultanță în
domeniul fiscal. Acesta a fost
începutul. Acum societatea este
doar o parte a ceea ce noi numim
Rădulescu Grup. Societatea are în
jur de 30 de angajați și
colaboratori externi. Avem trei
sedii în București, urmând să se
deschidă în acest an un al 4-lea
sediu, în zona Băneasa. Am
început și dezvoltarea în afara
capitalei țării, mai exact în Brașov,
acolo fiind deschisă deja prima
filială Conta Rădulescu. Sediul

comercial este în rondul din Piața
Alba Iulia, Nr 7, lângă banca
Credit Agricole. Reprezentanții
noștri pot fi contactați telefonic la
numărul de telefon 021.320.90.90
sau prin email la adresa
office@contaradulescu.ro. 

Prin ce se distinge conta
Rădulescu de celelalte firme de
contabilitate? care sunt
atuurile sale?

Inovatie și Comunicare. Încă de la
început am căutat să oferim
servicii unice pe piață, și oarecum
am reușit. În fiecare an am oferit
ceva unic, începând de la propriul
nostru curierat până la analize
financiare gratuite pentru clienții
noștri. În anul 2014 nu am
dezamăgit, am fost și poate
suntem încă, prima societate de

contabilitate din București care
oferă sistemul unic de Money
Back, serviciu ce garantează o
perioadă de probă de 90 de zile
pentru clienții noștri. Blogul
nostru este poziționat excelent pe
segmentul on-line, ocupând de ani
de zile primele poziții în cele mai
căutate expresii ce țin de
activitatea noastră. Suntem
bucuroși să fim de ajutor  prin
intermediul acestui puternic
instrument de informare tuturor
celor care au nevoie de informări
precise și utile. Le mulțumim pe
această cale celor ce ne accesează,
numărul lor fiind mai mare de
10.000 de utilizatori lunar, pentru
încrederea acordată. 

din ce sectoare economice
provin principalii clienți? către
ce industrii noi doriți să vă
îndreptați?

Deși economia românească este în
restructurare, putem afirma că ne
bucurăm de clienți din multe
sectoare economice, unele
exclusiviste, precum metalurgia.
Fiind o societate de contabilitate,
oferim servicii complete în toate
segmentele de activitate. În
viitorul apropiat ne vom orienta
atenția către companii din sectorul
energetic, din industria agricolă,
societăți de asigurări etc. 
Vom acorda o atenție deosebită și
fondurilor europene, deși în
prezent încă nu este un subiect
nici ușor de abordat, cum nu este
nici la îndemâna oricui. Sperăm
că odată cu maturizarea noastră
europeană, cu accesul din ce în ce
mai ușor la informare, cu o
deschidere și transparență din
partea organismelor ce au în
administrare aceste instrumente,
să folosim corespunzător aceste
fonduri, care sunt atât de necesare
unei dezvoltări solide și de
durată.

interviu cu fLorin răDuLescu, Director General, conta rădulescu

conTa
răDuLescu
Piața alba iulia, 
nr. 7, Bloc i6 
(Galeriile cornel florea), 
sector 3, București 

Tel/Fax: 

021 320 90 90
Vodafone:

0725 196 918
Cosmote:

0762 495 033
E-mail:

office@contaradulescu.ro
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cum privesc clienții regimul
actual de impozitare și taxare?

Spre deosebire de alte țări ale
Uniunii Europene, România are un
sistem fiscal lejer. Mulți ar
contrazice acest aspect, dar ce
vreau să spun este că se poate și
mai rău. România oferă în prezent
două sisteme diferite, atât ca
impozitare, cât și ca exercitate a
fiscalității asupra societăților
comerciale. Aș putea adăuga că
reușita financiară depinde uneori și
de contabilul ales, așa cum o
operație depinde de medicul care o
execută. Ca idee generală, nu
impozitarea nemulțumește, ci felul
în care economia funcționează.
Atragerea de capital este scăzut\ și
prin urmare și dinamica afacerii,
indiferent de tipul și complexitatea
ei, este îngreunată.

cum colaborați cu
administrațiile fiscale? aveți
sugestii de îmbunătățire a
relației dintre contabili /
contribuabili și administrațiile
fiscale? 

Se poate și mai bine, spune o
veche vorbă românească.
Înțelegem gradul de încărcare a
administrațiilor, personalul redus,
și toate aceste neajunsuri, dar un
pic de efort nu strică. Dacă ne
plângem doar, cu siguranță nu
vom evolua. De îmbunătățit ar fi
relația cu publicul, acolo consider
că este deficitară această instituție
a statului. Infrastructura știm că nu
este un lucru ușor de modificat,
dar prin introducerea depunerii
declarațiilor în sistem electronic, s-
a făcut un uriaș pas înainte. Este
nevoie de o informare mai
eficientă și de o mai bună
gestionare a spațiilor.
Noi oferim servicii complete de
contabilitate, prin urmare contactul
direct între client și instituție este

minim, iar noi ca și societate de
contabilitate gestionăm mai bine
această relație decât un
contribuabil ce intră ocazional în
contact cu administrațiile fiscale.

cum apreciați concurența
existentă în rândul acestei
profesii de contabil autorizat?

Concurența înseamnă progres. Din
păcate această nobilă profesie este
mult prea accesibilă si prea puțin
reglementată, astfel încât se ajunge
la o ofertă prea mare și un rezultat
dezastruos. Performanța scăzută,
datorită unui acces facil la profesie
lezează interesul tuturor. În
antiteză cu frații noștri europeni,
noi dăm valoare prețului plătit pe
serviciile de contabilitate și nu pe
calitatea serviciilor. Dar calitatea
slabă a serviciilor oferite
contribuie la formarea unei
impresii negative și prin urmare la
o cerere slabă pe piața privind
profesia contabilă. E și de înțeles.
În acest moment contabilul în
România este văzut mai degrabă
ca fiind operator de date și nu un
sfătuitor financiar care să ajute la
bunăstarea unei societăți
comerciale și implicit a celor ce o
dețin. 

ce alte servicii oferiți?

Oferim o gamă variată de
servicii, de la consultanță până la
evidență contabilă și audit. Cel
mai des întâlnite și uzuale cereri
sunt pentru evidență contabilă,
dar am înregistrat o creștere
îmbucurătoare pe segmentele de
resurse umane, due dilligence,
cash flow, creștere ce ne arată
clar și fără echivoc că piața de
servicii se rafinează, că societățile
românești au început să înțeleagă
avantajul acestor servicii. Prin
partenerii noștri dedicați oferim și
servicii direct legate de buna
desfășurare a afacerii și țin să
menționez servicii precum:
protecția muncii, medicina
muncii, servicii juridice etc.

ați realizat un cd intitulat
Primii pași în mediul fiscal
românesc. cum a fost primit
acest produs de către clienți
/parteneri?

Fiind primul produs de gen pe
piața românească, aș putea spune
bine. totuși vorbim de o piață
încă prea puțin matură în
contextul celor menționate mai
sus, ca să valorifice un asemenea
produs. A fost totuși
comercializat într-un număr
foarte mare de exemplare, acum
fiind oferit GRAtUIt pe site-ul
propriu (www.contaradulescu.ro)
și prin alți parteneri. Noi sperăm
să fi adus plus-valoarea
managerilor care sunt la început
de drum, acest produs fiind
special destinat unei asemenea
afaceri. toți clienții noștri
primesc acest CD gratuit și
consultanță nelimitată, servicii ce
întăresc și consolidează relația
noastră atât în prezent cât și pe
viitor. 

Mircea FICA

oferim o gamă
variată de servicii, de
la consultanță până
la evidență contabilă
și audit. cele mai des
întâlnite și uzuale
cereri sunt pentru
evidență contabilă,
dar am înregistrat o
creștere
îmbucurătoare pe
segmentele de
resurse umane, due
dilligence, cash flow,
creștere ce ne arată
clar și fără echivoc că
piața de servicii se
rafinează, că
societățile românești
au început să
înțeleagă avantajul
acestor servicii. 
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conduceți una dintre cele
mai mari filiale ale
u.n.P.i.R. din România, fiind
aleasă în funcția de
președinte cu o majoritate
covârșitoare de peste 70%
dintre membrii filialei. care
a fost și este motivația și
viziunea dumneavoastră
pentru această organizație?

Alegerea mea în această
funcție este legată de dorința
colegilor mei de a aduce filiala
printre primele din țară, nu doar
ca mărime dar [i `n calitatea
serviciilor oferite de către
membrii săi. Filiala timiș a
U.N.P.I.R. are în componența
sa actual\ 127 de membri
com patibili organizați în ca bi -
nete individuale, întreprin deri
unipersonale și societăți pro -
fesionale, precum și un nu m\r
de 39 membri incompa tibili.
Viziunea mea pentru această
organizație pe care am avut-o
și am împărtășit-o colegilor
mei la alegeri a fost reorga niz -
area acesteia sub toate aspec -
te le, precum și ridicarea
standardelor profesionale ale
membrilor săi prin programe
de pregătire profesional\ de
înaltă calitate.
Motivația mea a fost redarea
prestigiului profesiei și resta -
bi lirea încrederii participan -
ților la procedurile de pre-
insolvență și de insolvență în
practicianul în insolvență care
le adminis trează averea, res -
pectiv recuperează creanțele
datorate de către debitor. 

ce reprezintă pentru dum -
neavoastră această funcție?

Această funcție reprezintă o
mare onoare pentru mine,
ocu parea acestei funcții
implicând o mare respon sa -

bilitate atât față de fiecare
membru al filialei cât și față
de toate instituțiile cu care
filiala intră în contact, instan -
]ele de judecată, Registrul Co -
merțului, Oficiul de Cadas tru
si Publicitate Imobiliară,
Admi nistra]ia Finan]elor
Publice, dar și cu toate cele -
la lte organizații profesionale.
Această filială are un potențial
de dezvoltare foarte ridicat,
fiind formată din practicieni
în insolvență integri, dedicați
și pregătiți profesional, de
aceea implementarea unui
sistem de management
performant al filialei este
imperios necesar, eu
intenționând să-l materia li zez
pe perioada mandatului meu.

care au fost demersurile
efectuate de dumnea voas -
tră în această funcție, de la
preluare până în prezent?

Pot spune că într-o perioadă
scurtă de timp de când am
preluat această funcție, am
demarat cu succes împreună
cu consilierii mei, demersurile
de reorganizare a filialei. Am
implementat un nou sistem
pentru identificarea și plata
onorariilor practicienilor în in -
solvență din fondul de lichidare. 
Noul sediu în care ne desfășu -
răm în prezent activitatea oferă
posibilitatea întrunirii adună ri -
lor fililalei precum și orga -
nizării de licitații și întru niri
privind armonizarea prac ticii
de aplicare a legii insol ven ței
de către membrii filialei.
Având în vedere faptul că odată
cu reorganizarea consider că
trebuie să vină și moderniza -
rea organizației pentru asigu -
rarea transparenței atât în ca -
drul filialei cât și pentru public,
am înființat o pagină de inter -
net a filialei (www.unpirtimis.ro),

pagină dedicată atât
membrilor cât și publicului,
pagină pe care se pot afla atât
demersurile efectuate în cadrul
filialei și licitațiile organizate
de membri. totodat\, se pot
purta discuții pe pagina de
forum a site-ului. 
Din punct de vedere organiza -
toric, filiala are ca și organe de
conducere: Consiliul de Con -
ducere, Comisia de Cenzori,
iar ca urmare a modificării
Statutului profesiei, s-a înfiin țat
Instanța Locală de disciplină,
organul care se ocupă de solu -
ționarea plânge rilor împotriva
membrilor din filialele timiș,
Arad și Caraș-Severin. 
Pot afirma că în perioada
manda tului meu s-au în fiin  țat
și două noi comisii impor tante
pentru organizarea internă a
filialei, Comisia de inven ta -
riere și Comisia de arhi vare a
documentelor filialei.

unPiR  timiș 
are un potențial de dezVoltare 
foarte ridicat
interviu cu Dr. fLaVia consueLa crăciun, Președintele unPir Timiș

Dr. fLaVia consueLa crăciun este practician în insolvență,
membru u.n.P.i.r. filiala Timiș începând cu anul 2009 și
avocat în Baroul Timiș din anul 2003. De asemenea, este
doctor în procedura insolvenței, absolventă a facultății de
Drept a universității Babeș-Bolyai din cluj napoca. a fost
aleasă ca președinte al u.n.P.i.r. filiala Timiș în anul 
2012 pentru un mandat de 4 ani.



93IULIE 2014 NUMARUL 5
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

PRofesii libeRale

care sunt obiectivele pe care
doriți să le realizați pentru
u.n.P.i.R. timiș?

Obiectivul meu principal este achi -
zi ționarea unui sediu pentru orga -
nizație în care să ne putem desfă -
șura întreaga activitate, unde să
organizăm conferințe și seminarii
de pregătire profesională, atât cu
membrii filialei cât și cu reprezen -
tanții instituțiilor cu care colabo -
răm profesional. 
De asemenea, având în vedere
impactul semnificativ pe care
această profesie o are asupra vieții
persoanelor, doresc să efectuez
demersuri în vederea organizării de
conferințe de informare a publicu -
lui despre procedura pre-insol -
venței și a insolvenței, despre care
sunt atribuțiile practicienilor în
insolvență în cadrul fiecărei proce -
duri cât și drepturile și obligațiile
acestora în cadrul procedurilor, atât
ca și creditori cât și ca debitori.

ați menționat despre
organizarea de seminarii de
pregătire profesională pentru
membrii filialei. ce ne puteți
spune în acest sens?

Am organizat anual seminarii de
pregătire profesională atât pentru
membrii filialei cât și pentru  toți
practicienii în insolvență din țară.
Ultimul astfel realizat a fost de un
real succes, atât din punct de
vedere al invitaților, a temelor puse
în discuție câ și a numărului foarte
mare de participanți, fiind până la
data prezentă cel mai important și
mare astfel de eveniment organizat
sub egida filialei. Astfel, ca invitați
enumăr judecători ai tribunalului
timiș și ai Curții de Apel
timișoara, reprezentanți ai O.R.C.
timiș, decanul și cadre didactice
din cadrul Facultății de Drept a
Universității de Vest timișoara și
reprezentanți ai Administratiei Ju -

dețene a Finanțelor Publice timiș.
În perioada 10-12 octombrie 2014,
vom organiza un seminar de
pregătire profesională privind noua
reglementare a insolvenței și
atribu  țiile practicianului în
insolvență, seminar care se va
desfășura de această dată pe 3 zile
și la care intenționăm să avem ca
invitați lectori din toată țara.
De asemenea, în colaborare cu o
organizație a societăților
comerciale din județ, intenționez să
organizăm în această toamnă o
conferință de informare a
reprezentanților societăților
comerciale din zonă despre noile
proceduri prevăzute de legea
85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și a
insolvenței nou intrată în vigoare.

care este părerea dumnea -
voastră despre nou intrata în
vigoare lege a insolvenței?

Noua lege a insolvenței reprezintă
o reală realizare în acest domeniu.
Aceasta vine cu prevederi exprese
care reglementează o serie de
situații cu care ne-am confruntat
fără soluție și care au determinat
fie soluții improvizate, fie o serie
de contestații care au tergiversat
sau îngreunat procedura
insolvenței, ba chiar au determinat
falimentul multor societăți
comerciale care ar fi putut fi
salvate prin reorganizare. Dintre
acestea aș enumera situația
creditorilor care nu au fost
notificați, neregăsindu-se în lista
creditorilor comunicată de debitor
sau pentru că actele contabile nu au
fost predate de acesta, au dreptul ca
pe întregul parcurs al procedurii să
depună motivat declarația de creanță.
De asemenea, noua lege reglemen -
tează situația creanțelor născute în
procedură și acțiunile pe care acești
creditori le pot întreprinde în
vederea recuperării acestor sume.

De asemenea, un aspect important
din punct de vedere organizatoric,
noua lege prevede în mod expres
noi reguli/atribuții atât pentru
practicianul în insolvență cât și
pentru judecătorul-sindic care
supravegheză procedura. Dintre
acestea aș enumera, ca noi atribuții
ale practicianului în insolvență,
obligativitatea inventarierii
bunurilor debitorului în termen de
60 de zile de la data deschiderii
procedurii, posibilitatea de a
invoca compensația, angajarea de
specialiști, posibilitatea de a
solicita judecătorului-sindic
pronunțarea unei hotărâri în
ipoteza în care la două ședințe ale
AC/CC nu s-a luat nici o decizie,
posibilitatea solicitării, în anumite
cazuri, ca valorificarea bunurilor să
se facă conform Noului Cod de
Procedură Civilă etc. Dintre
atribuțiile suplimentare stabilite în
sarcina judecătorului-sindic
enumăr posibilitatea de a decide
desființarea, în tot sau în parte, a
actelor încheiate în temeiul unei
hotărâri a AC, refăcută ca urmare a
vicierii votului, stabilirea onorariu -
lui practicianului în insolvență în
cazul desfințării, pentru orice
motive, a hotărârii de deschidere a
procedurii insolvenței sau judeca rea
acțiunii în răspunderea admi nis -
tratorului special pentru încăl ca rea
limitelor dreptului de administrare.
Ceea ce mă bucură este integrarea
procedurilor de prevenție a
insolvenței care, corect aplicate,
pot duce la scăderea nu doar a
numărului societăților care solicită
deschiderea procedurii de
insolvență ci și a falimentelor,
acestea având la îndemână două
proceduri de prevenire a
insolvenței care să le permită să
iasă din impasul financiar fără a
risca odată declanșată insolvența,
să intre în faliment.

Mircea FICA

În perioada 10-12
octombrie 2014, vom
organiza un seminar
de pregătire
profesională privind
noua reglementare a
insolvenței și
atribuțiile
practicianului în
insolvență.

www.unpirtimis.ro
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înfiinţaRea oficiului 
este un succes

cum este structurat oficiul
național pentru Jocurile de
noroc (onJn)? de unde provin
angajaţii acestei importante
instituţii? care sunt principalele
obiective pe termen scurt?

Din punct de vedere juridic, per so -
nalul ONJN a fost încadrat con -
form O.U.G. 20 / 2013, respectiv
O.U.G. 74 / 2013, precum şi
potrivit reglementărilor legale în
vigoare în ceea ce priveşte
numirea/încadrarea personalului

contractual şi al funcţionarilor
publici, din personalul încadrat în
Ministerul Finanţelor Publice. 
Ideea de la care s-a pornit atunci
când Executivul a decis înfiinţarea
ONJN a fost legată de dorinţa de a
comasa, într-o singură instituţie,
atât partea de legislaţie, autorizare,
monitorizare, cât şi de control, pentru
o mai bună supraveghere a pieţei
jocurilor de noroc din România.
Personal, consider ca înfiinţarea
Oficiului este un succes, iar
rezultatele obţinute până în acest

moment dovedesc acest lucru. Am
reuşit să formăm o echipă
motivată şi cu experienţă, cu
oameni tineri, serioşi şi
profesionişti. La mai puţin de un
an de la naşterea Oficiului, ca
urmare a acţiunilor de control, am
reuşit să scoatem de pe piaţa
neagră un număr semnificativ de
aparate şi să aducem la licenţiere
operatori care funcţionau ilegal. 
Principalele obiective pe termen
mediu şi scurt asumate la nivelul
conducerii ONJN, fără a face o
ierarhizare în ordinea importanţei
lor, sunt: reglementarea şi supra -
vegherea eficientă a domeniului
jocurilor de noroc, inclusiv în
mediul online; restrângerea pieţei
negre; creşterea atractivităţii şi a
siguranţei pentru jucători ale pieţei
jocurilor de noroc din România;
susţinerea organizatorilor serioşi şi

interviu cu oDeTa nesTor, Preşedintele oficiul național pentru Jocurile de noroc (onJn)
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responsabili pe piaţa jocurilor de
noroc; protejarea minorilor şi a
grupurilor vulnerabile mai ales în
ceea ce priveşte prevenirea depen -
denţei (ludomania); introducerea
publicităţii responsabile.

onJn trebuie să asigure un
echilibru între nevoile bugetare
ale statului, interesele opera -
torilor şi cele ale consuma -
torilor. cum apreciaţi nivelul
actual al dezvoltării industriei
jocurilor de noroc şi concurenţa
existentă în acest sector?

Practica a demonstrat că legislaţia
trebuie modificată, în sensul îmbu -
nătăţirii reglementărilor actuale,
pentru a răspunde cât mai bine
realităţilor economice şi sociale,
precum şi situaţiei specifice
existente în această industrie
extrem de dinamică. 
Spre exemplu, începând cu luna
august a anului 2013, Guvernul a
decis că poker-ul este joc de
noroc, şi nu sport, aşa cum era
catalogat printr-un ordin al
Autorităţii Naţionale pentru Sport
şi tineret.  În baza acestor
modificări legislative, şi-au făcut
apariţia pe piaţă un număr de 21
de cluburi de poker autorizate. 
totodată, pană la sfârşitul lui
2013, au fost autorizate
aproximativ 70.000 de sloturi, în
creştere comparativ cu perioada
similară a anului anterior. Având în
vedere acţiunile constante de
control, estimăm o tendinţă de
creştere a acestora. 
Într-un interval de câteva luni, de
la înfiinţare şi până la sfârșitul
anului trecut, acţiunile de control,
cumulate cu autorizările şi licen ţie -
rile operate de Direcţia de Autori ză ri,
au adus un plus de aproxima tiv 20
milioane de euro la bugetul statului.
Din punct de vedere concurenţial,
evident că nu este normală şi
corectă concurenţa între operatorii

care funcţionează legal şi îşi
plătesc toate dările ce se cuvin
bugetului de stat  şi cei care, prin
nerespectarea legilor se fac
vinovaţi de infracţiuni grave,
precum frauda fiscală sau spălarea
de bani. ONJN, prin acţiunile
întreprinse, aduce echilibru în
această zonă, penalizând
contravenţional şi sesizând penal
toate faptele care contravin legii şi
reglementărilor concurenţiale în
domeniu. Atât operatorii, cât şi
jucătorii trebuie să conştientizeze
că încălcând legea se expun unor
riscuri foarte mari şi că respectarea
prevederilor legale nu este
opţională.

ce potenţial de dezvoltare are
această piaţă, ţinând cont de
evoluţia din alte state
dezvoltate, dar şi de ultimele
proiecte legislative, care ar
restricţiona operatorii privaţi?

Nici nu poate fi vorba de
restricţionarea operatorilor privaţi.
Rolul nostru este de a sprijini
piaţa, în niciun caz de a-i pune
piedici sau de a o diminua.
Împreună cu partenerii din
industrie şi cu reprezentanţi ai
instituţiilor cu competenţe în
domeniu, lucrăm la un proiect de
modificare a legislaţiei specifice
pieţei de jocuri, prin care
intenţionăm să obţinem o
armonizare între interesele statului
şi cele ale operatorilor şi
jucătorilor, protejând în acelaşi
timp minorii şi persoanele
defavorizate. Bineînteles, toate
acestea cu alinierea la legislaţia
europeană aplicabilă domeniului.
Piaţa jocurilor de noroc din
România este, la momentul actual
în plină dezvoltare. Vorbim aici de
un domeniu cu implicaţii majore
atât la nivelul veniturilor bugetare,
cât şi la nivel social.
Ca să enumăr câteva dintre

modificările pe care ne-am
concentrat, printre cele mai
importante aş putea aminti aici
modificările privind licenţierea
jocurilor de noroc online, protecţia
jucătorilor, a minorilor şi a
persoanelor dependente,
introducerea unui nou sistem de
taxare în moneda euro,
introducerea unor noi categorii de
jocuri de noroc (pariurile în
contrapartidă on-line, cluburile de
poker, jocurile de noroc
temporare), măsuri care să ajute la
stabilizarea pieţei, reglementarea
unor activităţi care se desfăşurau,
dar nu erau reglementate,
combaterea fraudelor şi a spălării
banilor în domeniul jocurilor de
noroc, şi nu în ultimul rând,
elaborarea unor norme de
armonizare cu legislaţia europeană
în domeniul prestării de servicii.

de la înfiinţare (aprilie 2013) şi
până în prezent, onJn a desfă -
şurat activităţi de verificare în
toată ţara, ocazie cu care au fost
scoase din piaţa neagră câteva
sute de maşini exploatate fără
plata taxelor şi impozitelor la
bugetul de stat. ce se întâmplă
cu administratorii  / managerii
acelor firme?

Una din principalele direcţii de
control avute în vedere a fost cea
în care am urmarit identificarea şi
scoaterea din piaţă a aparatelor de
tip slot-machine cu probleme. În
cazul operatorilor economici care
au fost găsiţi operând mijloace de
joc neautorizate, cu serii dublate
sau cei care, sub o formă sau alta,
s-au sustras plăţii taxelor şi
impozitelor, acţiunile inspectorilor
ONJN s-au finalizat în funcţie de
situaţie cu suspendarea licenţelor
de operare, cu confiscarea mijloa -
celor de joc neautorizate şi cu se -
si zări penale împotriva adminis -
tratorilor societăţilor respective.

am reuşit să scoatem
de pe piaţa neagră
un număr
semnificativ de
aparate şi să aducem
la licenţiere
operatori care
funcţionau ilegal.

În elaborarea noilor
reglementări, avem
în vedere
introducerea unui
nou tip de licenţe, şi
anume, licenţele
sezoniere, care se
adresează staţiunilor
cu activitate turistică
sezonieră.
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O altă direcţie urmărită a fost
cea care vizează marketingul
şi publicitatea făcută în
media, jocurilor de noroc
online neautorizate. şi aici
acţiunile inspectorilor au avut
ca rezultat oprirea publicităţii,
mai ales în domeniul tv,
precum şi sancţionarea
contravenţională a societăţilor
responsabile pentru activităţile
ilegale. Cei mai mulţi
operatori au înţeles foarte bine
care este rolul ONJN.
Sprijinim piaţa, avem
deschidere către dialog, dar
ori de câte ori vom descoperi
că există încălcări ale legii,
vom lua toate măsurile legale
şi vom aplica sancţiuni. 

onJn a promovat o
iniţiativă care vizează şi
piaţa sloturilor, prevăzând
conectarea tuturor
echipamentelor de tip slot
machine la un server al
instituţiei. ce efort bugetar
presupune acest proces şi
ce avantaje conferă el?

Faceţi referire la o propunere
legislativă  privind obligati -
vitatea organizatorului de
jocuri de a centraliza într-un
sistem electronic central situat
pe teritoriul României, o serie
de informaţii: fiecare mijloc
de joc/terminal conectat,
locaţia în care e exploatat,
totalul taxelor de participare
colectate şi totalul premiilor
acordate. Acest sistem elec -
tro nic central, va fi conectat la
un terminal situat la Oficiu,
pus la dispoziţie gratuit, de
către organizatori. El va fi
solicitat de la operatori, pentru
a nu-i pune pe aceştia în
situaţia în care vor trebui să-şi
schimbe echipamentele deţi nu -
te deja, cu unele compatibile

cu sistemul Oficiului. 
Avanta jele sunt mai mult decât
evidente: transparenţa şi exer -
ci tarea monitorizării, supra ve -
gherii şi a unui control tehnic
constant exercitat asupra sis te -
 melor informatice ce înma ga zi -
nează activitatea operatorului. 

aţi demarat o serie de
proiecte în colaborare cu
liga studenţilor şi consiliul
naţional al elevilor pentru
a explica ce înseamnă jocul
responsabil, în condiţiile în
care mediul online este
foarte tentant pentru tineri,
unii dintre ei fiind chiar
dependenţi de acest tip de
joc de noroc. în ce stadiu se
află aceste parteneriate?

Suntem perfect conştienţi de
faptul că putem obţine
rezultate mult mai bune,
colaborând cu asociaţii şi
organizaţii neguvernamentale.
Am avut numeroase discuţii
atât cu Liga Studenţilor, cât şi
cu Consiliul Naţional al
Elevilor. Am hotărât de
comun acord ca de fiecare
dat\ când vor organiza dezba -
teri ce includ şi sfera noastră
de activitate, vom participa în
mod activ, promovând o
atitudine responsabilă faţă de
joc şi prezentând posibilele
consecinţe negative pe care le
presupun jocurile de noroc,
aspecte sensibile ce privesc
dependenţa şi protecţia
jucătorilor. Categoria tinerilor
este o categorie vulnerabilă
riscurilor ce decurg din
utilizarea în exces a jocurilor
de noroc. Politica în acest
sens este foarte clară: accesul
minorilor la jocurile de noroc
este strict interzis, iar cei care
nu repectă normele legale în
acest sens, riscă sancţiuni grave.

Jocul responsabil, protecţia
minorilor şi a jucătorilor şi
prevenirea dependenţei sunt
angajamentele pe care noi, ca
instituţie, ni le luăm în sensul
promovării unui comporta ment
responsabil atât în rândul ope -
ratorilor, cât şi al jucătorilor.
Măsurile de protecţie a
consumatorilor sunt extrem de
necesare. Subliniez aici riscul
amplificat pe care îl presupun
jocurile online, în acest
moment. Noile reglementări
la care lucrăm se concen -
trează şi pe aspectele sensibile
ce privesc dependenţa şi pro -
tecţia jucătorilor. Este esenţial
ca furnizorii de jocuri de
noroc, fie că sunt online sau
land-based, să fie obligaţi prin
lege să protejeze consu ma -
torii. Regulile trebuie aplicate
corespunzător de toţi operato rii
de jocuri de noroc, indife rent
de canalele pe care aceştia
aleg să-şi furnizeze produsele.

industria jocurilor de noroc
atrage mulţi turişti străini,
în special din israel şi
statele  din orientul
mijlociu. aveţi o strategie
de stimulare şi a altor tipuri
de turişti /consumatori?

În elaborarea noilor reglemen -
tări, avem în vedere introdu -
ce rea unui nou tip de licenţe,
şi anume, licenţele sezoniere,
care se adresează staţiunilor
cu activitate turis tică sezonie ră.
Aceste licenţe vor fi emise
pentru un interval de 3 luni,
cu posibilitatea prelungirii cu
încă 3 luni.
Avem o ţară frumoasă şi
ofertantă din punct de vedere
turistic. Avem capacitate
hotelieră, tarife atrăgătoare,
destinaţii cu potenţial. Ar fi
păcat să nu exploatăm şi

palierul turismului de
gambling. Cu educaţie
turistică şi o strategie prin
care să ambalăm frumos ce
avem şi prin care să creăm un
mediu care să atragă turişti,
cu profesionalism şi o
colaborare strânsă între
autorităţi şi marii jucători din
industrie, acest tip de turism
se poate dezvolta conform po -
tenţialului uriaş pe care îl are.

cum colaboraţi cu
asociaţiile profesionale şi
cu patronatele de profil?

După cum am mai spus şi în
alte rânduri, relaţia cu sectorul
privat este foarte importantă
pentru noi. O relaţie deschisă,
corectă, de dialog constant cu
reprezentanţii  „industriei de
gambling”, nu se poate
materializa decât în eficienţă.
Aşa cum bine ştiţi, organizăm
cel puţin o dată pe lună
întâlniri cu membrii
Consiliului Consultativ,
organism constituit conform
dispoziţiilor legale. Dezbatem
aspecte practice, reale, cu care
operatorii se confruntă în
piaţă, analizăm propuneri de
perfectare a legislaţiei şi ne
unim eforturile în vederea
eliminării de pe piaţă a
operatorilor ilegali. Pot spune
că sunt mulţumită de gradul
de implicare a operatorilor în
demersurile noastre de
completare şi eficientizare ale
legislaţiei specifice, dar şi de
colaborarea pe care o avem cu
instituţiile cu competenţe în
industria de gambling.
Consiliul Consultativ are un
mare merit în această privinţă,
în sensul câştigării încrederii
reciproce. 

Mircea FICA





care sunt atribuțiile
departamentului pe care-l
coordonați?

Departamentul este instituția
guvernamentală care asigură
coordonarea politicilor
Guvernului în ceea ce privește
proiectele de infrastructură de
interes național date în
competența sa prin hotărâri ale
guvernului, asigură
promovarea și atragerea
investițiilor străine în
România și este unitatea care
se ocupă de parteneriatele
publice private, în direct\
coordonare a Primului
Ministru. 

care sunt proiectele prio ri -
tare în perioada următoare?

Din momentul în care Primul
Ministru m-a nominalizat
pentru a coordona
Departamentul, prioritatea
mea a fost de a încuraja
implementarea în România a
unor proiecte de anvergură, cu
impact semnificativ în
economie, continuând astfel
eforturile sale de a ne
repoziționa pe harta mondială
a investițiilor străine. Am
stabilit noi legături și am
asigurat continuitatea unor
parteneriate tradiționale și pot
spune că primele rezultate au
început deja să apară - avem o
creștere a Investițiilor 
Străine Directe de peste un
miliard de euro în primele
cinci luni, cu 13,9% faţă de
perioada similară a anului
trecut. Conform datelor
BNR de acum câteva
zile, în luna mai
România a atras cel mai
mare flux de investiţii
din acest an, de 
306 milioane de euro. 

Contactul permanent pe care
eu și echipa mea îl avem cu
reprezentanții mediului de
afaceri din comunitățile de
business internaționale
prezente pe piața autohtonă,
dar și cu potențialii investitori
ce prospectează Europa
Centrală și de Sud Est, îmi
permite să afirm că semnalele
pozitive de percepție a
României ca
destinație
profitabilă de
business
sunt tot
mai dese.
Există un
interes
ridicat
pentru
țara
noastră în
acest
moment ceea
ce nu poate
decât să mă
bucure deoarece
vine în

sprijinul principalului nostru
obiectiv: atragerea de noi in ves -
 titori și promovarea imaginii
României la nivel mon dial
pentru a crește atracti  vitatea
economică a țării noastre.
Eforturile mele și ale echipei
mele sunt îndreptate către
îmbunătățirea percepției
internaționale față de țara
noastră pentru că România

reprezintă cu adev\rat o
destinație profitabilă

pentru dezvoltarea de
noi proiecte,

asigurând marje
de profit
competitive.
Aceasta este
premisa de la
care plecăm în
realizarea altui

obiectiv prioritar
al activității

noastre: o creștere
considerabilă a

numărului de
proiecte

noi,

de tip Greenfield, dar și a nu -
mă rului celor care intențio -
nează extinderea capacităților
de producție deja existente, în
sectoare cu valoare adăugată.
Este timpul să intensificăm
promovarea avantajelor
competitive  și sunt sigur că
prin intermediul instituției pe
care o conduc vom putea să
creștem vizibili tatea țării
noastre și să aducem aici cât
mai mult capital străin.
Proactivitatea este cheia
pentru a convinge companiile
multinaționale să investească
în România și desigur, ne axăm
pe partenerii noștri europeni,
dar și pe marii expor tatori de
capital care vin din țări mai
puțin afectate de criză.
Un alt factor cheie pentru a
crește fluxul de capital este
excelența în calitatea servi cii lor
oferite. Împreună cu echipa pe
care acum o construiesc, ne
vom asigura de faptul că ser -
viciile oferite pentru imple men -
tarea proiectelor vor atinge
cele mai înalte standarde. În
același timp suntem conștienți
că investitorii străini, deja
prezenți pe piața din România,
reprezintă  un factor cheie
pentru generarea de noi
proiecte, fie prin intermediul
propriilor companii, fie prin
încurajarea altor investitori
străini de a alege România.
Poveștile de succes rămân,
prin puterea exemplului, unele
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avem o cReșteRe de 13,9% 
a isd în primele 
cinci luni ale anului
interviu cu aLexanDru năsTase, secretar de stat, Șeful Departamentului pentru Proiecte de
infrastructură, investiţii străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea exporturilor
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dintre cele mai bune instru men te
de promovare; de aceea, înalta
calitate a serviciilor “after-care”
(post implemen tare) este de aseme -
nea o prioritate a mandatului meu.
Pe lângă promovarea imaginii
pozitive a  țării noastre, dorim să
creștem și notorietatea
instituțională la nivelul comunității
de afaceri internaționale, dar și în
rândul oamenilor de afaceri din
România, pentru a fi percepuți ca
principal\ instituție de sprijin în
dezvoltarea de noi proiecte în țara
noastră. Având în vedere faptul că
suntem o instituție nou creată, una
dintre prioritățile mele este de a
construi o reputație a acesteia, ca
principal furnizor la nivel public 
de servicii de asistență pentru
potențialii investitori, bazate pe
profesionalism, integritate,
loialitate, etică-valori care stau la
baza acțiunilor noastre.

ați semnat recent un memo ran -
dum de înțelegere între  depar -
tamentul pentru Proiecte de
infrastructură, investiții străine,
Parteneriat Public-Privat și
Promovarea exporturilor și
ministerul transporturilor și
infrastructurii din Republica
moldova.  ce înseamnă de fapt
acest memorandum?

Memorandumul semnat de Vasile
Botnari, Ministrul transporturilor
și Infrastructurii din Republica
Moldova și de mine, în numele
Guvernului  României, se referă la
cooperarea în domeniul drumurilor
și podurilor. Practic, actul semnat joi,
10 iulie 2014, prevede acordarea
de asistenţă tehnică Republicii
Mol dova în vederea ajustării re gle -
men tărilor tehnice în domeniul
drumurilor şi podurilor la cele ale
standardelor comunitare şi interna -
ţio nale, inclusiv acordarea acce sului la
reglementările tehnice şi standar de le
în vigoare pe teritoriul României.

Vom realiza de asemenea un
schimb de experienţă în domeniul
proiectării, construcţiei şi
întreţinerii drumurilor și vom
coopera în zona cercetării şi
realizării de studii în domeniu.
Cooperarea mutuală se va realiza și
la nivelul Companiei Naționale de
Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România (CNADNR), unitate
aflată sub autoritatea
Departamentului pentru Proiecte de
Infrastuctură, Investiții Străine,
Parteneriat Public-Privat și Promo -
varea Exporturilor (DPIISPPPPE)
din partea României și I.S.
"Administraţia de Stat a
Drumurilor" (ASD) subordonată
Ministerului transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor din
Republica Moldova (MtID).
Relațiile de cooperare în domeniul
infrastructurii rutiere sunt cheia
pentru o economie cât mai
dezvoltată și mai apropiată de cea a
Uniunii Europene, iar rolul nostru
este de a asigura asistența necesară
pentru ca standardele în domeniul
drumurilor şi podurilor să fie la
nivel  comunitar şi internațional.

care sunt oportunitățile majore
pentru investitorii străini care
vin în țara noastră?

Printre principalele sectoare care
au atras și vor atrage în continuare
investiții străine directe se numără
industria auto, aeronautică [i It&C
(inclusiv centre BPO - Business
Process Outsourcing [i SSC –
Shared Service Centers). Nu
trebuie să uităm nici de domeniul
energiei, inclusiv cel al energiei
regenerabile, cel al agriculturii și al
industriei alimentare și a lemnului.
Pe lângă acestea, oportunitățile de
investiții vin și din zona industriei
farmaceutice și chimice, a bunurilor
de larg consum, dar și a turismului.
România deține una dintre cele mai
scăzute taxe unice la nivel regional

(16%), un Cod al Muncii ce
asigură un grad ridicat de
flexibilitate a pieței forței de
muncă autohtone, scheme de ajutor
de stat și scutirea de impozit pe
profitul reinvestit.  
țara noastră reprezintă poarta de
acces la Piața Unică Europeană
(500 milioane de consumatori) și
la una dintre cele mai mari piețe
din Europa Centrală și de Est
(peste 20 de milioane de
consumatori) fiind poziționată
strategic, la intersecția a trei rute de
transport europene: coridoarele 4,
7 și 9, ceea ce permite un acces
facil la țările din CSI, Balcani,
Orientul Mijlociu și Africa de
Nord. România deține de
asemenea 1/3 din cursul Dunării și
cel mai mare port la Marea Neagră
- portul Constanța (oferind o
diferență de 6 zile față de portul
Rotterdam - cel mai mare din
Europa în ceea ce privește
transportul maritim al bunurilor
provenite din Asia). 
Forța de muncă de înaltă calificare
la prețuri competitive față de
Europa Centrală și de Est și
implicit Europa de Vest, cu o bună
capacitate de depășire a pragului
cultural și lingvistic, recunoscută
pe plan mondial pentru flexibili -
tatea sa reprezintă un alt avantaj
competitiv care poate fi valorificat
de către companiile interesate în dez -
voltarea unor afaceri profitabile. 
În plus, România a primit recent
din partea mediului de afaceri
internațional un semnal pozitiv în
ceea ce privește parcursul său
economic prin creșterea rating-ului
de țară de către prestigioasa
instituție financiară Standard &
Poors, în acest moment regăsindu-
se la “categoria recomandată
pentru investiții” din partea tuturor
celor 3 mari agenții de rating inter -
naționale: S&P, Moody’s și Fitch.

Mircea FICA

semnalele pozitive
de percepție a
româniei ca
destinație profitabilă
de business sunt tot
mai dese.

românia deține una
dintre cele mai
scăzute taxe unice la
nivel regional (16%),
un cod al Muncii ce
asigură un grad
ridicat de
flexibilitate a pieței
forței de muncă
autohtone, scheme
de ajutor de stat și
scutirea de impozit
pe profitul reinvestit.  
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Au participat apro xi -
mativ 80 de invitați -
consilieri în proprie -

tate industrială, avocați
specializați în această arie de
practică importantă, juriști și
brand manageri din compa -
nii, reprezentanți ai autorită -
ților, ai asociațiilor pa tronale
și profesionale, pre cum și
presă de specia litate.
Cele trei sesiuni au fost mo -
de rate de Raluca Vasilescu,
președintele CNCPIR, Mihai
Enache, Partener, Ratză &
Ratză și Constanța Moisescu,
judecător al tribunalului
Municipiului București,
secția a III-a Civilă.
Una dintre concluziile sim po  zi -
onului a fost aceea că fără pro -
tecția proprietății intelec tu a le
s-ar crea un haos economic.

ce PericoLe ascunD
ProDuseLe conTrafăcuTe? 

Invitatul special al evenimen tu -
lui, domnul Pierre Souverain,

Senior Regional Security
Manager al companiei Pfizer
Global Security EMEA a
subliniat faptul că produsele
farmaceutice contrafăcute
sunt un pericol pentru
sănătatea și siguranța
pacienților. El a amintit un
caz extrem de grav din
Nigeria (petrecut în anul
2009) când 84 de nou-
născuți au murit după ce au
primit o soluție
(contrafăcută) împotriva

durerilor provocate de
creșterea dinților. 

eTicHeTarea uniforMă 
a ProDuseLor Din TuTun
ÎncaLcă DrePTuL La ProPrieTaTe

Ana-Maria Baciu, avocat
partener al societății NNDKP
a prezentat efectele etiche tă rii
uniforme a produselor din
tutun. 
În prezent, nu există preve -
deri specifice la nivelul UE

cu privire la etichetarea
uniformă a produselor din
tutun. La 29 aprilie 2014 s-a
publicat în Jurnalul Oficial
UE Directiva 2014/40/UE
din 3 aprilie 2014 privind
apropierea actelor cu putere
de lege și a actelor
administrative ale statelor
membre în ceea ce privește
fabricarea, prezentarea și
vânzarea produselor din
tutun și a produselor conexe
și de abrogare a Directivei

făRă PRotect ̧ia  
proprietății intelectuale 
s-ar crea un haos economic
camera națională a consilierilor în Proprietate industrială (cncPir) și Legal Magazin – revista profesiilor
liberale au organizat joi, 22 mai 2014, conferința cu tema “combaterea contrafacerii: soluții noi pentru o
problemă veche”. evenimentul s-a desfășurat la Hotel Marshal Garden din București și s-a bucurat de
susținerea osiM (oficiul de stat pentru inventii și Mărci) și a Direcției Generale a Vămilor. societatea de
avocatură Lupu & Partners a fost partener al conferințe.  
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2001/37/CE (“Directiva”). Deși
noua Directiva nu prevede în mod
expres introducerea etichetării
uniforme, aceasta dă posibilitatea
statelor membre de a introduce
măsuri suplimentare referitoare la
standardizarea ambalajelor acolo
unde astfel de măsuri sunt justifi ca -
te, din motive de sănătate publică.

ce Va fi nou Pe Piața ProDuseLor
Din TuTun Din uniunea euroPeană?

65% din suprafața pachetelor va
fi acoperită cu mesaje de infor -
mare, imagini și avertismente de
sănătate; 50% din părțile laterale
ale pachetelor de țigări vor fi
acoperite cu mesaje de informare
privind riscurile asupra sănătății
(în prezent, legislația în vigoare
prevede următoarele:
avertismentele privind sănătatea
trebuie să acopere cel puțin 30%
din suprafața din față a pachetului
de țigarete și cel puțin 40% din
partea din spate a acestuia);
dimensiuni și forme standard
pentru ambalaje;  interzicerea
utilizării pe ambalaje a oricăror
referiri la gust, miros, arome,
aditivi sau absența acestora;

interzicerea aromelor
caracteristice (mentă, vanilie,
fructe, condimente, ierburi
aromatice, alcool etc.).
“Prin introducerea unor reguli de
etichetare uniformă obligatorii s-
ar interzice utilizarea efectivă a
mărcilor înregistrate în
portofoliile companiilor ce își
desfășoară activitatea pe piața
produselor din tutun în legătură
cu propriile produse”, a declarat
Ana-Maria Baciu.
Prin introducerea unor reguli de
etichetare uniformă obligatorii s-
ar încălca   dreptul la proprietate,
drept ce se extinde și asupra
drepturilor de proprietate
industrială, apreciază  Ana-Maria
Baciu.
Prin introducerea unor reguli de
etichetare uniformă obligatorii se
îngrădește    libertatea de
exprimare a entităților ce își
desfășoară activitatea pe piața
produselor din tutun. De
asemenea, astfel de reguli ar
încălca dreptul de a desfășura o
activitate comercială.
Interzicerea utilizării unor mărci
înregistrate va avea în mod cert
implicații financiare asupra

titularilor acestor mărci, în primul
rând rezultate ca urmare a
anulării posibilității de a-și
exercita drepturile dobândite prin
înregistrarea acestor
mărci, operațiuni care au implicat
costuri atât de forma unor taxe
oficiale, cât și ca
urmare a reprezentării în fața
autorităților competente în
proceduri administrative /
contencioase referitoare la
conservarea acestor drepturi de-a
lungul timpului, a specificat Ana-
Maria Baciu.
De asemenea, imposibilitatea
utilizării unei mărci determină în
mod automat scăderea valorii
acelei mărci, dobândită prin
utilizarea sa extinsă pe piață și ca
urmare a investițiilor în
publicitate.
Introducerea etichetării uniforme
poate genera o creștere
semnificativă a produselor din
tutun contrafăcute, a contrabandei
cu țigarete, ca urmare a eliminării
directe a elementelor grafice
specifice și a elementelor de
securitate aplicate de producători
pe ambalajele acestor produse și
introducerea unor ambalaje
uniforme, mult mai ușor de
contrafăcut și copiat.

auToriTățiLe VaMaLe Și-au DoVeDiT
eficienţa În conTracararea 
Și aniHiLarea coMerțuLui 
cu ProDuse conTrafăcuTe

Florica Maria Păun, consilier
superior în cadrul Serviciului
Antidrog și Protecția Drepturilor
de Proprietate Intelectuală,
Direcția Supraveghere și Control
Vamal, Direcția Generală a
Vămilor a prezentat care sunt
efectele traficului de mărfuri
contrafăcute: riscuri pentru
siguranța și securitatea
consumatorilor; inducerea în
eroare a consumatorilor în

alexandru ștrenc

ana-maria baciu

constanţa moisescu

crina-nicoleta frisch

dorin isoc

gabriela milcev ş ̦i
iulia burbea-milescu
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privința calității și originii
produselor achiziționate;
contrafacerea și veniturile ilegale
obținute se combină cu alte
activități infracționale; pierderi
pentru producătorii produselor
originale (venituri reduse,
investiții mai mici în cercetare și
dezvoltare); diminuarea
veniturilor la bugetul de stat;
scăderea numărului de locuri de
muncă.
Ea a vorbit despre Regulamentul
(UE) nr. 608/2013 al
Parlamentului European și al
Consiliului din 12 iunie 2013
privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate
intelectuală de către autoritățile
vamale.
Crina-Nicoleta Frisch, Managing
Partner, Frisch & Partners
consideră că în România,
autoritățile vamale și-au dovedit
eficiența în contracararea și
anihilarea comerțului cu produse
contrafăcute, primele cereri de
intervenție fiind depuse cu
aproximativ 13 ani în urmă. 
Relația titularilor sau a
reprezentanților cu autoritățile

vamale a fost una fructuoasă,
rezultând în micșorarea
introducerii de bunuri
contrafăcute, a remarcat Crina-
Nicoleta Frisch.

euroPenii sunT conȘTienți De
VaLoarea Și roLuL ProPrieTății
inTeLecTuaLe

Mihai Enache, Jurist, Consilier
P.I., Partener, Ratză & Ratză a
prezentat rezultatele unui studiu
realizat de Oficiul pentru
Armonizare în cadrul Pieței
Interne (OAPI /OHIM). Ideea
principală susținută de rezultatele
studiului (făcut public în
noiembrie 2013), confirmă faptul
că europenii sunt conștienți
privind valoarea și rolul PI
(Proprietate Intelectuală),
considerând că aceasta este o
componentă fundamentală în
organizarea economică și socială
a țării lor. Astfel,  96% dintre
cetățenii UE susțin că este
important ca inventatorii, creatorii
și artiștii să își poată proteja
drepturile și să fie plătiți pentru
munca lor.

totodată, 86% dintre cetățenii UE
sunt de acord ca protejarea
proprietății intelectuale este
importantă deoarece contribuie la
îmbunătățirea și garantarea
calității produselor și serviciilor.
76% dintre cetăţenii UE sunt de
acord că inovația și PI sunt strâns
legate și că, de fapt, una nu poate
există fără cealaltă. 
69% sunt de acord că
întreprinderile care dezvoltă
proprietatea intelectuală masiv
contribuie mult mai mult la
crearea de locuri de muncă și la
dezvoltarea economică decât
altele. 
67% dintre cetățenii UE sunt de
acord că, fără proteția proprietății
intelectuale, s-ar crea un haos
economic.

au Mai aVuT PreZenTări urMăTorii:

Dr. Alexandru Cristian Ștrenc,
Director General Adjunct, OSIM
- Întărirea rolului OSIM în
prevenirea contrafacerii;
Prof. Univ. Dr. Viorel Roș,
Cabinet Roș și Asociații -
Prejudiciul în cazul contrafacerii;
Conf. Univ. Dr. Av. Gheorghe
Gheorghiu - Aspecte specifice ale
contrafacerii în cazul desenelor și
modelelor industriale; 
Gabriela Milcev și Iulia Burbea-
Milescu, parteneri, Milcev
Burbea Intellectual Property
Office -  Admisibilitatea acțiunii
în contrafacere împotriva unei
mărci înregistrate. Studiu de
doctrină și jurisprudență;
Mihai Bogdan, Partener Fondator,
Brandient - Despre protecția
proprietății intelectuale în crearea
și managementul brandurilor;
Dorin Isoc, Director Integrator
Consulting SRL - Un proiect
antiplagiat cu efecte în
combaterea contrafacerii.

Mircea Fica

florica maria Pa ̆un

gheorghe gheorghiu

mihai bogdan

mihai enache

Pierre souverain

viorel Roş
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La eveniment au
participat avocați și
directori juridici din

instituții, companii
românești și multinaționale.

sancțiuni PenaLe 
PenTru cei care ÎncaLcă
LeGea concurenței

Președintele Consiliului
Concurenței, Bogdan
Chirițoiu a declarat în
deschiderea conferinței că
instituția pe care o conduce
se concentrează în prezent
pe procesul de liberalizare a
pieței energiei și pe
depistarea licitațiilor trucate.
“Este foarte bine că avem
sancțiuni penale pentru cei
care încalcă Legea
Concurenței. Oamenilor le
este teamă de amenzile
foarte mari aplicate de noi,

însă le este și mai teamă de
închisoare”, a subliniat
Bogdan Chirițoiu.
Consiliul Concurenței
colaborează strâns cu
Parchetul General, cu
mediul de afaceri, asociațiile
patronale și profesionale și
cu autoritățile de
reglementare în
investigațiile sale, a

menționat Bogdan Chirițoiu.
El a arătat că anul viitor
urmează să se modifice
Legea Concurenței, pentru a
se corela cu modificările
care se vor realiza la nivelul
Comisiei Europene. “Vrem
să modificăm Legea
Concurenței, astfel încât
firmele care recunosc că au
încălcat legea să beneficieze

de o reducere de până la
30% din amendă. Vrem să
facem în așa fel încât acest
lucru să fie posibil înainte de
finalizarea investigației,
când de regulă firmele află
ce amendă primesc”, a
anunțat Chirițoiu.
totodată, va fi completată
legislația privitoare la
ajutorul de stat și se va

confeRință legal magazin -  
mediul de afaceri sub lupa 
consiliului concurenței
Legal Magazin – revista profesiilor liberale a organizat joi, 29 mai 2014, conferința cu tema Mediul de
afaceri sub lupa consiliului concurenței. Partenerii evenimentului au fost societățile de avocatură cazacu
Manolache Popa, Dentons, Lupu & Partners, noerr și Tănăsescu, Gavrilă & asociații, compania renault
românia, precum și conta rădulescu. conferința s-a desfășurat cu sprijinul consiliului concurenței.
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înființa Registrul Ajutoarelor de
Stat, care este o condiție
obligatorie pentru accesarea
viitoarelor fonduri structurale.
Bogdan Chirițoiu a recomandat
companiilor să apeleze la politica
de clemență.

crisTian PârVan, aoar –
coMPaniiLe roMâneȘTi 
sunT sTriViTe De ceLe
MuLTinaționaLe

Secretarul general al AOAR
(Asociația Oamenilor de Afaceri
din România), Cristian Pârvan a
apreciat că firmele locale sunt
strivite de companiile
multinaționale, dând ca exemplu
piața de retail. Consiliul
Concurenței are la îndemână
instrumente puternice, însă
trebuie să intervină mai hotărât
în dosarele care privesc unele
autorități de reglementare,
precum ANCOM, ANRE,
Agenția Națională a
Medicamentului și Autoritatea
Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice, a mai spus
Cristian Pârvan.

ce TreBuie să fac| firMeLe 
În caZuL insPecțiiLor 
Și inVesTiGațiiLor consiLiuLui
concurenței?

Luiza Bedros, Senior Associate
în cadrul societății de avocatură
Noerr, a prezentat modul în care
trebuie să se comporte
companiile atunci când sunt
investigate de ins pectorii
Consiliului Concurenței.
Ea le recomandă managerilor să
elaboreze un Regulament intern
privind conformitatea și etica în
afaceri / un Ghid de conformitate
cu prevederile Legii
Concurenței. “Companiile
trebuie să aibă proceduri clare și

un cod de conduită pentru astfel
de situații. totodată, firmele au
nevoie de un departament de
conformitate, de training-uri de
conformitate cu legislația
concurenței pentru angajați, de
testarea procedurilor interne prin
simularea unor inspecții,
raportarea activă a angajaților și
un Audit intern periodic”, susține
Luiza Bedros.

suPraPuneri ÎnTre consiLiuL
concurenței Și auToriTățiLe 
De reGLeMenTare

Cristian Gavrilă, Managing
Partner, tănăsescu, Gavrilă &
Asociații a identificat o serie de
suprapuneri între Consiliul
Concurenței și autoritățile de
reglementare. “Care autoritate,
cea de concurență sau cea de
reglementare sancționează fapta
aparent dublu incriminată?”, s-a
întrebat Cristian Gavrilă. El a
apreciat că necesitatea respectării
principiului non bis in idem
impune evitarea dublei sancțiuni
pentru aceeași fapta concretă
(aplicată de Consiliu și de
autoritatea de reglementare) și a
sancțiunii unice aplicată de
Consiliu în locul autorității de
reglementare (mai severă decât
cea pe care o poate aplica
autoritatea de reglementare).
Cristian Gavrilă s-a referit și la
cazul în care o Autoritate de
reglementare stabilește că un
anumit comportament este legal
(de exemplu practicarea unor
tarife mai mici sau egale cu cele
reglementate). “Poate stabili
Consiliul Concurenței că
activitatea declarată de
reglemenator ca fiind legală
(practicarea tarifului maxim
reglementat) este o practică
anticoncurențială, deci nelegală
(trebuind practicat un tarif sub
cel reglementat)? Daca da,

trebuie ținut seama de faptul că
pentru stabilirea tarifelor
reglementatorul ia în calcul și
normele de concurență și
costurile aferente tarifelor.
Rezultă ca reglemen ta to rul a
încălcat norma de concurență
(pentru că a permis practicarea
tarifului maxim)? Sau că regle -
mentatorului i se face aplicarea
articolul 8 din Legea concuren -
ței?”, a mai spus Cristian
Gavrilă.

reGuLi Și ProceDuri 
De conforMare

Raul Mihu, avocat partener în
cadrul Dentons București și
coordonator al practicii de
Dreptul Concuren]ei s-a referit la
necesitatea procedurilor de
conformare pentru companii.
El a arătat care sunt principalele
riscuri la care se expun firmele
în absența conformării: amenzi;
răspundere civilă; afectarea
activității (business disruption);
risc reputațional; invaliditatea

adrian manolache

cornel florea

cristian Pârvan

crsitian gavrilă
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prevederilor/contractelor; riscuri
personale; costuri ridicate.
“Pentru a fi eficiente, programele
de conformare trebuie să
urmărească două obiective. În
primul rând, să prevină riscul
producerii de încălcări ale
regulilor de concurență. Și în al
doilea rând, să ofere mijloacele
pentru detectarea și gestionarea
acelor comportamente ce nu au
putut fi prevenite”, a specificat
Raul Mihu.
Acesta a explicat și care sunt
beneficiile companiilor care au
reguli și proceduri de
conformare: evitarea producerii
unei încălcări; evitarea
sancțiunilor (politica de
clemență); circumstanțe
atenuante; reducerea riscului
reputațional; crearea imaginii de
întreprindere progresivă, care
acționează etic; îmbunătățirea
procedurilor interne și creșterea
gradului lor de siguranță;
atragerea de consumatori sau
personal cu spirit etic; reducerea
costurilor cu consultanță juridică.

conTrafaceriLe Duc La
Desființarea anuaLă a PesTe
200.000 De Locuri De Muncă 
În euroPa Și sua

Mihai Acsinte, Chief Legal
Officer, Renault Group Romania
a subliniat faptul că fenomenul
comercializării produselor
contrafăcute aduce profituri
ilegale de peste 250 miliarde de
euro (5% din comerțul mondial)
și determină desființarea anuală a
peste 200.000 de locuri de
muncă în Europa și SUA,
deteriorarea climatului de
afaceri, stimularea concurenței
neloiale și afectarea gravă a
consumatorilor.
Achiziționarea unui produs
contrafăcut la un preț mic
determină, în timp, cheltuieli
mult mai mari, pentru că aceste
produse se deteriorează mult mai
repede sau pun în pericol
sănătatea, chiar viața
consumatorilor. La un examen
riguros al calității, pentru cele

mai multe produse contrafăcute,
diferența este remarcabilă, cel
puțin în materia medicamentelor,
produselor electrocasnice sau
pieselor auto”, a menționat
Mihai Acsinte. Acesta a mai spus
că părțile interesate nu urmăresc
și copierea calității ci doar a
aparenței, deoarece copierea la
calitate echivalentă nu este
profitabilă sub un volum relevant
al producției. Contrafacerile
deteriorează imaginea produsului
pe termen mediu și imaginea de
marcă pe termen lung, a conchis
Mihai Acsinte.

aVanTaJeLe coMPeTiTiVe PenTru
ÎnTrePrinDeri Prin acorDuri 
De cooPerare Pe oriZonTaLă

Adrian Manolache, Managing
Partner-ul societății de avocatură
Cazacu Manolache Popa a
reamintit avantajele concurenței:
stimularea inovației și a
eficienței; asigurarea unei oferte
abundente și diversificate de
produse și servicii; generarea
unor prețuri mai mici.
El a prezentat avantajele
competitive pentru întreprinderi
prin acorduri de cooperare pe
orizontală. Cele mai frecvente
tipuri de acorduri de cooperare
pe orizontală sunt: Acordurile de
cercetare și dezvoltare;
Acordurile de producție, inclusiv
acordurile de subcontractare și
de specializare; Acordurile de
achiziționare; Acordurile de
comercializare; Acordurile de
standardizare, inclusiv
contractele standard; Acordurile
privind schimbul de informații.
La final, Cornel Florea, membru
în Consiliul de Conducere al
UNPIR București a arătat nivelul
ridicat de competivitate în pro -
fesia de practician în insolvență.

Mircea Fica

Raul mihu

luiza bedros

mihai acsinte



106 NUMARUL 5 IULIE 2014
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

biblioteca JuRidică

antoniu obancia, PaRteneR zRP, 
a lansat o carte dedicată procedurii 
insolVenţei 

Cartea are
la bază teza de
doctorat a lui Antoniu

Obancia, susţinută la sfârşitul
anului 2013 şi elaborată sub
coordonarea profesorului univer -
sitar doctor Gheorghe Piperea.
Lucrarea analizează procedura
insolvenţei din perspectiva
mecanismului contractual în care
este implicat debitorul, fiind o
monografie care expune această
problematică într-o manieră uşor
inteligibilă din punct de vedere
teoretic şi utilă din punct de vedere
practic. Volumul se adresează
juriştilor de orice profesie care
activează în procedurile de
insolvenţă şi prezintă utilitate
pentru înţelegerea transformărilor
aduse de noua lege a insolvenţei.

„Domeniul insolvenței mi-a
fost relevat în experiența de
peste 14 ani de avocatură ca
un domeniu foarte vast de
practică judiciară şi de cerce -
tare ştiinţifică, un adevărat
univers, de drept şi de fapt. M-
a atras perspectiva specială din
care puteau fi privite şi analizate
unele dintre cele mai interesante
instituţii aplicabile în procedura
insolvenţei, anume din perspec -
tiva contractelor în care este
angrenat debitorul. Ca element de
noutate, cercetarea sintetizează
problemele la care practica
judiciară a dat soluţii neunitare sau
faţă de care Legea 85/2006 s-a
dovedit a fi lacunară, şi conţine
corelativele propuneri de rezolvare
ori de îmbunătăţire a legislaţiei”, a
declarat Antoniu Obancia.

ProPuneri De LeGe ferenD| 

Lucrarea analizează, în şapte tit lu ri,
procedura insolvenţei din perspec -
tiva efectelor juridice asupra con -
trac telor debitorului, cercetează
aspecte care ţin de fundamentul
unor instituţii de drept civil şi
evoluţia lor specială în cadrul
universului insolvenţei. Pornind de
la noţiunile introductive privind
efectele deschiderii şi continuării
procedurii insolvenţei asupra
raporturilor contractuale ale
debitorului, autorul continuă cu

analiza în detaliu a regimului
juridic al contractelor debitorului
după deschiderea procedurii
insolvenţei şi finalizează prin
expunerea unei perspective
originale asupra impactului noii
legi a insolvenţei, cu propuneri de
lege ferend\ binevenite în actualul
context legislativ într-o materie
aflată într-o continuă schimbare.

DesPre ZaMfirescu 
racoţi & ParTners

Născută din fuziunea a două
cunoscute societăţi de avocaţi,
ambele înfiinţate în anul 1995,
zamfirescu Racoţi & Partners
(zRP) este acreditată ca una dintre
cele mai importante societăţi de
avocatură din România. zRP oferă
servicii de asistenţă juridică atât în
sfera litigiilor şi a arbitrajului, cât
şi în domeniul avocaturii de
business şi al consultanţei fiscale,
fiind recomandată de anuarele
internaţionale de specialitate pen -
tru performanţele sale în diverse
arii de practică, precum: litigii,
arbitraj, insolvenţă, drept finan ciar-
bancar, drept societar / fuziuni şi
achiziţii, dreptul muncii, energie şi
resurse naturale, proprietate in dus -
trială, drepturi de autor, drept imo -
biliar, piaţa de capital, drept fiscal.
zRP are o echipă de 45 de avocați,
dintre care şase asociaţi – Călin-
Andrei zamfirescu, Ioana Racoţi
şi Stan tîrnoveanu – asociaţi fon -
datori, Cosmin Vasile (asociat coor -
donator), Anca Dănilescu (asociat
senior) şi Antoniu Obancia (asociat). 

Mircea FICA

societatea de avocaţi Zamfirescu racoţi & Partners (ZrP) şi editura Hamangiu
au lansat miercuri, 18 iunie 2014, volumul Procedura insolvenţei. efectele
juridice asupra contractelor debitorului. autorul lucrării este cozmin-antoniu
obancia, partener în cadrul ZrP.

Domeniul insolvenței
mi-a fost relevat în
experiența de peste
14 ani de avocatură
ca un domeniu
foarte vast de
practică judiciară şi
de cercetare
ştiinţifică, un
adevărat univers, de
drept şi de fapt. M-a
atras perspectiva
specială din care
puteau fi privite şi
analizate unele
dintre cele mai
interesante instituţii
aplicabile în
procedura
insolvenţei, anume
din perspectiva
contractelor în care
este angrenat
debitorul.
coZMin-anToniu
oBancia, 
Partener, ZrP
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hotărâri ale instanţelor de judecată în cauze 
priVind corecţii financiare în proiectele 
cu finanţare din fonduri structurale

Lucrarea are 1056 de pagini
și a fost editată de ţuca
zbârcea & Asociaţii, în

parteneriat cu Institutul pentru
Politici Publice (IPP).
Ediţia din acest an a culegerii
cuprinde 130 de speţe,
reprezentând hotărâri judecătoreşti
definitive şi nedefinitive ale
instanţelor de judecată având ca
obiect anularea proceselor-
verbale/notelor de constatare a
neregulilor şi de stabilire a
corecţiilor financiare (creanţe
bugetare) formulate de către
beneficiarii finanţării (autorităţi
locale şi judeţene).

„Hotărâri ale instanțelor de
judecată în cauze privind
corecții financiare în
proiectele cu finanţare din
fonduri structurale” reprezintă
un instrument de lucru în
folosul autorităţilor publice
centrale şi locale, al
judecătorilor şi celorlalţi
practicieni în domeniul
fondurilor europene, instrument
menit să contribuie la acoperirea
vidului din practica instanţelor de
judecată referitoare la corecţiile
financiare. Din cele 130 de speţe
ce fac obiectul cercetării, şi care
au fost publicate în culegere, 85%
sunt hotărâri nedefinitive ale
instanţelor judecătoreşti, iar 15%
sunt hotărâri definitive.

PracTica insTanţeLor De JuDecaTă
esTe neuniTară

Autorii au atras atenţia că
practica autorităţilor de
management în ce priveşte
elaborarea de procese-verbale de
constatare a neregulilor şi de
stabilire a corecţiilor financiare
este neunitară. „Prezenta
culegere arată că, în mod
regretabil, şi practica instanţelor
de judecată în materie de corecţii
financiare este cel puţin la fel de
neunitară, aceasta fiind, de altfel,

o critică generală şi îndelungată
la adresa instanţelor
judecătoreşti, care se regăseşte
cvasi-permanent în toate
rapoartele Comisiei Europene în
ce priveşte sistemul judiciar,
aferente Mecanismului de
Cooperare şi Verificare”, a
declarat Cristina Ana,
Coordonatorul Departamentului
de Fonduri Structurale al ţuca
zbârcea & Asociaţii. 
Din toată analiza efectuată
asupra speţelor publicate în
prezenta culegere, rezultă că
„vasta majoritate a acestora a
privit nereguli constatate în
legătură cu proceduri de achiziţii
publice şi a fost tranşată pe fond,
majoritatea cu respectarea
dispoziţiilor legale imperative
privind competenţa instanţelor
judecătoreşti şi că 49% din
hotărârile pronunţate au fost
favorabile beneficiarilor
finanţării care au contestat
procesul verbal / nota de
constatare a neregulilor şi de
stabilire a corecţiilor financiare”,
a subliniat Cristina Ana. 
ţuca zbârcea & Asociaţii 
şi Institutul pentru Politici
Publice (IPP) îşi exprimă astfel
sprijinul pentru găsirea unor
soluţii imediate pentru ca
practicile de aplicare a
corecţiilor în fonduri europene să
fie uniforme, şi nu abuzive,
asupra bugetelor locale, din care
autorităţile locale trebuie să
dezvolte proiecte de investiţii
pentru comunităţi.  

Mircea FICA

Palatul cesianu-racoviţă (sediul galeriei de artă artmark) a găzduit joi, 26
iunie 2014, lansarea celei de-a doua ediţii a culegerii de speţe în domeniul
corecţiilor financiare – “Hotărâri ale instanţelor de judecată în cauze privind
corecţii financiare în proiectele cu finanţare din fonduri structurale”.

Practica instanţelor
de judecată în
materie de corecţii
financiare este cel
puţin la fel de
neunitară, aceasta
fiind, de altfel, o
critică generală şi
îndelungată la
adresa instanţelor
judecătoreşti, care se
regăseşte cvasi-
permanent în toate
rapoartele comisiei
europene în ce
priveşte sistemul
judiciar, aferente
Mecanismului de
cooperare şi
Verificare.
crisTina ana,
coordonatorul
Departamentului de
fonduri structurale
al ţuca Zbârcea &
asociaţii.
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PERRY zIzzI 
REVINE LA DENtONS 

Dentons își consolidează
echipa din București prin
recrutarea fostului partener
Perry zizzi (foto), un avocat
foarte cunoscut [i apreciat,
care se întoarce la Dentons
după aproape 7 ani. El
revine într-o firmă
puternică, a zecea la nivel
global după numărul de
avocați și personal suport –
peste 2.600. zizzi va
conduce grupul de practică
finanțe-bănci și va fi un
membru-cheie al echipei de
real estate, activitatea sa
urmând să acopere atât țări

din Europa, cât și alte
jurisdicții.
Perry zizzi are aproape 19
ani de experiență ca avocat
și a practicat dreptul în
Statele Unite, America
Latină, Europa de Vest și
piețele emergente din
Europa Centrală și de Est. A
acordat consultanță în
numeroase tranzacții care au
implicat dezvoltarea,
finanțarea, achiziția și
leasing-ul de proiecte
imobiliare. Experiența lui în
finanțări este deosebit de
vastă, acoperind
împrumuturi sindicalizate,
securitizare, piețe de capital,
împrumuturi garantate și
împrumuturi subordonate,
recapitalizare și finanțare a
achizițiilor. 
Anda todor, managing
partner al biroului din
București al Dentons a
comentat: “Sunt bucuroasă

să-i urez bun-venit lui Perry
înapoi la Dentons. Revenirea
lui marchează un alt pas în
strategia de creștere a
biroului din București, după
ce o nouă echipă de
concurență s-a alăturat
firmei în luna aprilie a
acestui an. Experiența
anterioară în cadrul firmei,
precum și reputația solidă
sunt principalele sale
atribute care conferă plus-
valoare echipei.” Perry zizzi
a adăugat: “Sunt încântat să
mă întorc la Dentons.
Abordarea dinamică a firmei
este puternic acordată la
realitățile pieței și face ca
Dentons să fie un lider de
necontestat. Sunt nerăbdător
să contribui la îndeplinirea
scopurilor ambițioase de
creștere în regiune și la nivel
global ale firmei și la
succesele viitoare ale
echipei“.

Casa de avocatură Mareş / Danilescu / Mareş
a reprezentat Federația Română de tenis în
procesul de obținere a dreptului de organizare
a primului turneu WtA la București. Echipa
de avocați formată din Mihai Mareș [i Ana-
Maria Kusak, împreună cu reprezentanții
Federației Române de tenis, au purtat
negocierile pentru preluarea și semnarea
contractelor care permit introducerea
turneului Bucharest Open în circuitul
internațional WtA.
”Este o onoare pentru noi să fim casa de
avocatură aleasă pentru negocierea unui astfel
de proces, cu o miză atât de mare pentru
România. Suntem mândri că Federația
Româna de tenis ne-a selectat pentru purtarea
acestor negocieri și semnarea contractelor
necesare pentru organizarea unui turneu WtA
la București. Pentru noi, ca și casă de

avocatură, este crucială împlicarea în procese
care aduc notorietate României”, a declarat
Mihai Mareș, managing partner al casei de
avocatură Mareş / Danilescu / Mareş. „Ne
bucurăm să putem aduce la București cele
mai mari nume ale tenisului feminin mondial.
Este pentru prima oară când Federația
organizează un turneu WtA în România”, a
declarat George Cosac, președintele
Federației Române de tenis.
turneul Bucharest Open a avut loc în
perioada 5-13 iulie, la Arenele BNR, și a fost
dotat cu premii în valoare totală de 250.000
de dolari. Women's tennis Association
(WtA) este forul care se ocupă de
organizarea turneelor profesioniste de tenis
feminin, la nivel mondial. Circuitul WtA este
în continuă extindere, anul acesta, din acest
circuit făcând parte și Bucharest Open.

MAREş / DANILESCU / MAREş  
A REPREzENtAt FEDERAțIA ROMâNă
DE tENIS ÎN PROCESUL DE OBțINERE A
LICENțEI WtA

FLORIN şANDOR
EStE NOUL DIRECtOR
GENERAL ADJUNCt AL

INtESA SANPAOLO
BANK ROMANIA

Florin şandor este noul Director
General Adjunct şi Chief Workout

Officer al Intesa Sanpaolo Bank
Romania, fiind în prezent în curs

de autorizare din partea Băncii
Naţionale a României (BNR).

Acesta revine în cadrul băncii,
unde timp de 10 ani a fost

directorul departamentelor juridic
şi afaceri generale, după ce în
ultimii 2 ani a făcut parte, în

calitate de consilier, din direcţia
juridică BNR. 

De profesie avocat, cu o bogată
experienţă în consultanţă juridică

şi de business, atât pe piaţa locală,
cât şi în Republica Moldova,

China şi Vietnam, Florin şandor
este acum singurul român din

comitetul de management al Intesa
Sanpaolo Bank şi va fi responsabil

cu restructurarea portofoliului de
credite problematice al băncii. 

„Am readus în cadrul echipei Intesa
Sanpaolo Bank un bun coleg, dar

mai ales un specialist care cunoaşte
foarte bine specificul activită]ii

bancare şi al pieţei româneşti în
ansamblu. În viitor ne vom baza cu

prioritate tot pe promovarea de
manageri şi profesionişti români în

cadrul echipei de management
pentru a pune în practică cu succes

obiectivele pe termen mediu şi lung
ale Intesa Sanpaolo Group pe piaţa
locală”, a declarat Marco Capellini,

Director General (CEO) Intesa
Sanpaolo Bank. 

Florin şandor este unul dintre cei
mai importanţi şi mai activi

specialişti pe tema insolvenţei, cu
numeroase intervenţii publice

pentru amendarea şi îmbunătăţirea
cadrului juridic ce reglementează

acest domeniu sensibil pentru
economie. Licenţiat al Facultăţii

de Drept, din cadrul Universităţii
Babes-Bolyai, acesta are un master
în Mangementul juridic şi contabil

al companiilor, cât şi alte cursuri
de specializare şi atestate

profesionale din partea unor
instituţii academice cum ar fi

Universitatea Warwick şi Oxford
din Marea Britanie.  
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Curtea Europeană de Justiţie a
confirmat interpretarea
avocaţilor D&B David şi
Baias,  în cazul BCR Leasing
vs. ANAF, reţinând că, în
lumina dreptului european,
societățile de leasing care sunt
în imposibilitatea de a
recupera de la utilizatori
bunurile care fac obiectul unui
contract de leasing financiar,
ulterior rezilierii acestuia din
culpa utilizatorului, nu pot fi
obligate să colecteze tVA [i
nici să emită facturi în nume
propriu pentru aceste bunuri
întrucât o astfel de situație nu
poate fi considerată o livrare
de bunuri (către sine)
efectuată cu titlu oneros în
sensul art. 16 din Directiva de
tVA.
Litigiul național a fost inițiat
de BCR Leasing împotriva
unei decizii de impunere
emisă de organele fiscale
naţionale prin care BCR
Leasing a fost impusă la plata

unor obligaţii fiscale cu titlu
de tVA şi accesorii aferente. 
„Intervenţia CJUE confirmă
încă o dată importanţa
respectării dreptului european

de către autorităţile naţionale,
mai ales în cazuri precum
acesta, în care statul a
modificat deja legislaţia
naţională aplicabilă litigiului,
ca urmare a unei proceduri de
infringement demarate de
către Comisia Europeană.
Hotărârea pronunţată astăzi
clarifică tratamentul fiscal
aplicabil bunurilor
nerecuperate de către
societăţile de leasing ulterior
rezilierii contractelor de
leasing, din culpa
utilizatorilor, infirmând astfel
susţinerile contrare dreptului
european ale organelor fiscale
[i, pentru unele cazuri, chiar
ale instanţelor de judecată, în
pofida rezultatului clar şi
evident al procedurii de

infringement.”, a declarat Dan
Dascălu (foto), Partener, D&B
David şi Baias, liderul echipei
de litigii fiscale şi
coordonatorul echipei de
avocaţi implicată în acest
dosar.
Soluţia obţinută în faţa Curţii
Europene de Justiție este
rezultatul eforturilor conjugate
a unei echipe mixte compus\
din avocaţi specializaţi în
litigii fiscale [i consultanți
fiscali, ce a fost format\ din
Dan Dascălu – Partener D&B
David şi Baias, Daniel Anghel
şi Diana Coroabă – Parteneri,
Consultanţă Fiscală, PwC
România, Ana Maria Iordache
– Avocat Senior D&B David
şi Baias şi Valentina Radu –
Manager PwC România. 

DECIzIE FAVORABILă A CEJ 
ÎN CAzUL BCR LEASING VS. ANAF
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Bank Leumi a dezvoltat o linie separată de
business dedicată liber profesioniștilor din
România. Indiferent de segmentul de piață
din care fac parte – medici, tehnicieni
dentari, avocați, notari, arhitecți, contabili
sau oricare altă profesie liberală – clienții
vor găsi o ofertă personalizată de produse
și servicii bancare, adaptată specificului și
nevoilor fiecăruia, o echipă de profe -
sioniști dedicați [i foarte mobili, pregătiți
permanent să fie în contact cu clienții, dar
și consiliere financiară pas cu pas, pentru a
asigura găsirea celor mai bune soluții
financiare, de comun acord cu clienții. 
Oferta Bank Leumi acoperă toată gama de
nevoi ale unui liber profesionist:
alternative diverse de finanțare pentru
dezvoltarea afacerii, soluții complete de
cont curent pentru desfășurarea activității
zilnice, dar și alternative multiple pentru
economisirea surplusului de lichidități.
Bank Leumi este alături de PFA-uri și le
oferă toate pârghiile necesare pentru a-și
realiza planurile. Pentru activitatea
curentă, Bank Leumi oferă liber
profesioniștilor 3 pachete standard de cont
curent care acoperă întrega gamă de

operațiuni necesare desfășurării activității:
deschidere și administrare conturi curente,
emitere și administrare card și Internet
Banking, încasări nelimitate, plăți,
retrageri de la bancomate, alerte SMS
privind toate tranzacțiile efectuate,
dobânzi preferențiale la sumele disponibile
în conturi și comisioane atractive pentru
utilizarea POS-urilor. 
“Considerăm că profesiile liberale sunt o
nișă în continuă creștere, cu
implicații pozitive în economie.
Ne dorim ca într-un orizont de
timp relativ scurt, Bank Leumi
să devină una dintre principalele
opțiuni ale medicilor, notarilor,
avocaților, arhitecților și
celorlalte categorii de profesii
liberale, atunci când apare o
nevoie de servicii financiar-
bancare și luând în considerare
că una dintre principalele chei
ale succesului în dezvoltarea
unei afaceri, pe lângă
profesionalismul și implicarea
persoanală în business (radicale
în segmentul profesiilor

liberale), o reprezintă accesul rapid și facil
la surse de finanțare, motto-ul echipei
dedicate PFA-urilor în Bank Leumi este:
“Profesioniștii Finanțării Afacerii
dumneavoastră”. totodată, susținem
creșterea gradului de bancarizare pe acest
segment și, din acest motiv, am ales să
oferim clienților PFA soluții dedicate de
cont curent, care să acopere toate nevoile
apărute în activitatea zilnică, diferite în

funcție de
complexitatea
afacerii și care
asigură clienților
o economie
semnificativă de
efort și timp și
costuri reduse
cu până la 80%
față de
comisioanele
standard. “,
declară Alin
Alupei (foto),
directorul
Diviziei Retail a
Bank Leumi.

BANK LEUMI 
INtRă PE SEGMENtUL PROFESIILOR LIBERALE
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OMV Petrom, cel mai mare
producător de ţiţei şi gaze din
sud-estul Europei, a început
implementarea unui nou
model de business în cadrul
rețelei de benzinării Petrom,
prin care se urmărește
diversificarea gamei de
produse și servicii
disponibile pentru clienți.
„Este o premieră în România,
însă acest model este validat
internațional. Avem în vedere
deschiderea, în cadrul
benzinăriilor, de restaurante,
farmacii, service-uri auto sau
ghișee de unde pot fi
achiziționate polițe de
asigurare. Acestea vor
funcționa în spații închiriate
către parteneri OMV Petrom.
Credem că există o tendință
de creștere a ponderii
serviciilor auxiliare în
benzinării. Aceasta răspunde
nevoilor clientului modern,
foarte activ, de a avea acces
dintr-un singur loc la o gam\
extinsă de servicii și
produse”, declară Adrian
Nicolaescu, Senior Head of
Retail în cadrul OMV
Petrom.
Astfel, a fost deschis primul
restaurant operat de un brand
internațional, care
funcționează în cadrul unei

stații de distribuție a
carburanților. Este vorba de
restaurantul Subway,
inaugurat la sfârșitul lunii
iunie în cadrul stației Petrom
Veștem, aflată la intrarea în
orașul Sibiu.
Fondată în 1965, rețeaua
Subway numără în prezent
peste 42.000 restaurante la
nivel mondial, fiind cel mai
mare lan] de restaurante din
lume. Primul restaurant
Subway a fost deschis în
România în 2012, în prezent
rețeaua ajungând la 20 unități.

OMV Petrom are în 
vedere atât extinderea
parteneriatului cu Subway
cât și cu al]i potențial
parteneri, acolo unde există
potențial pentru un astfel de
business, precum și
încheierea de parteneriate pe
noi segmente de consum
(farma, auto, asigur\ri etc).
OMV Petrom administrează
în România o rețea de 545
stații de distribuție a
carburanților, din care 392
operate sub brandul Petrom
și 153 sub brandul OMV.

RSM International, a șaptea rețea de
consultanță fiscală și audit la nivel global, a
găzduit 32 de firme membre din Europa,
precum și delegați RSM din Australia,
Brazilia, China, Dubai, Mexic, Africa de Sud
și Statele Unite ale Americii, la Conferința
Europeană RSM organizată în București în
perioada 29 iunie – 1 iulie 2014. 
Delegații au discutat continuarea
rezultatelor pozitive înregistrate în 2013,
când RSM a avut în Europa o creștere de
50% a numărului de clienți recomandați
dinspre rețea către birourile membre și un
avans de 20% viceversa. Au fost organizate
workshop-uri tehnice și sesiuni plenare pe
subiecte precum serviciile oferite clienților
la nivel pan-european și global, finanțarea
corporativă în Europa, aspecte private și

familiale, legislație europeană și aspecte de
conformitate la nivel global. 
Participanții au sărbatorit aniversarea a 50
de ani de activitate RSM International. tot
anul acesta, firma RSM Scot împlinește 20
de ani de activitate.
“La șapte ani de la aderarea la Uniunea
Europeană, România a devenit un hub
regional pentru Europa Centrală și de Est.
În același timp, oportunitățile din piața
românească atrag investitori de pe întregul
glob. Anul 2013 a fost un an bun în
România – economia a crescut cu peste 
3% și estimăm o creștere și mai puternică 
în 2014, evoluție care, firește, va fi pozitivă
pentru firmă și pentru rețea”, a subliniat
Dan Schwartz, Managing Partner al RSM
Scot.

PEStE 150 DE DELEGAțI LA CONFERINțA
EUROPEANă RSM ORGANIzAtă ÎN ROMâNIA 

VALERIU BINIG
SE ALătURă ECHIPEI

EY ROMâNIA

Valeriu Binig (foto), unul dintre
cei mai importanţi specialişti în

piaţa de energie din România, s-a
alăturat echipei EY România. El

deţine poziţia de Partener în cadrul
departamentului de Servicii de

Consultanţă în Afaceri, având ca
focus sectorul energetic. Rolul lui

Valeriu Binig va viza extinderea
cotei de piaţă deţinută de firmă în

această industrie, extinderea
portofoliului de clienţi şi a gamei

de servicii.
Valeriu Binig are o experienţă

profesională de 27 de ani în
sectorul energetic, ocupând în

această perioadă diferite funcţii, de
la cele de natură tehnică şi de

cercetare, la cele academice sau de
consultant în activităţi de fuziuni şi
achiziţii şi de atragere de finanţări.
A activat ca inginer responsabil cu
partea operaţională într-o centrală
electrică, ca proiectant, cercetător,
lector, coordonator al programelor

Phare multi-ţări în domeniul
energiei, coordonator de programe

în cadrul Delegaţiei Comisiei
Europene, manager de vârf şi

administrator al companiei
naţionale de electricitate,

administrator şi consultant pe
investiţii bancare/servicii de

consultanţă financiară în sectorul
energiei. “Este un pas important în

cariera mea şi doresc să contribui
la modul remarcabil în care EY
aduce valoare clienţilor săi din

industria energetică. Experienţa pe
care am acumulat-o până acum va

contribui la serviciile de consul -
tanţă în afaceri oferite de EY pe

piaţa locală”, a spus Valeriu Binig. 
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Institutul de Control Intern a
organizat în data de 29 Mai
2014 CONFERINțA DE
CONtROL INtERN SECtOR
FINANCIAR BANCAR
“Recâștigarea încrederii în
industria financiar – bancară”.
Evenimentul a fost unul de
referință pentru comunitatea
financiar bancară, reunind
speakeri cu notorietate și vast\
expertiză, dintre care
enumerăm: dl. Guillermo
tolosa, reprezentant FMI
România și Bulgaria, dl. Ahmed
Hassan, Country Managing
Partner Deloitte România &
Moldova, dl. Peter Bayley,
Director Executiv, Manage -
mentul Riscului – Visa Europe,
dl. Ludwik Sobolewski, Preșe -
dinte Bursa de Valori București.
Audiența a fost formată din 120
de participanți din sectorul
financiar bancar, profesioniști în
control intern, managementul
riscurilor, audit intern, audit
public intern, audit public
extern, audit statutar,
conformitate, guvernanță,
membrii / președinți ai
Comitetelor de Audit, membrii
din Consiliile de Administrație,
reglementatori, membrii din
cadrul organismelor de
supraveghere, directori
executivi, investitori
instituționali, directori
financiari, directori de divizii /
direcții / departamente, profesori

universitari.
,,Recâștigarea încrederii,
stabilitatea financiară,
transparența și acuratețea datelor
și informațiilor furnizate, nivelul
ratelor și comisioanelor,
comunicarea eficientă precum și
modul de soluționare a
reclamațiilor sunt cateva din
ingredientele care vor garanta
succesul campionilor creditării
anului 2014. În contextul unui
an destul de dificil pentru
sectorul financiar bancar, un
control intern eficace poate fi
rețeta succesului și garanția unei

creșteri sustenabile’’, a declarat
Cosmin Șerbănescu,
Președintele Institutului de
Control Intern.
Programul evenimentului și
tematicile abordate au fost
special concepute să răspundă
celor mai mari provocări cu care
se confruntă specialiștii în
control intern din sectorul
financiar-bancar: Regulamentul
BNR nr. 5 / 2013,
Implementarea directivei
europene CRD IV/CRR/R5/
2013, Impactul Basel III asupra
auditului intern, pentru a

enumera câteva din temele
analizate în cadrul conferinței.
Printre concluziile conferinței,
sunt demne de menționat
următoarele aspecte:
Instituțiile financiar ban -
care trebuie să implementeze
procese și proceduri pentru a
asigura conformitatea cu noile
reglementări aplicabile;
Sistemul de control intern
și guvernanță din bănci
trebuie întărit;
Competiția în sectorul
financiar bancar din România
se intensifică;
Clienții iau în considerare
furnizori alternativi de servicii
financiare;
Anul trecut rata creditelor
neperformante a fost de
21,87% la nivelul sistemului
bancar românesc;
2013 a fost un an dificil în
sectorul financiar bancar;
Nivelul reclamațiilor se men -
ține la un nivel încă ridicat;
Băncile trebuie să
repornească motorul creditării
după o perioadă de ajustare,
reorganizare și reduceri de
costuri

ICI- CONFERINțA DE CONtROL 
INtERN SECtOR 
FINANCIAR – BANCAR
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Asociaţia Naţională a Evaluatorilor
Autorizaţi din România a elaborat primul
set de standarde de evaluare adaptate
pieţei din România. Hotărârea de aprobare
a standardelor de evaluare ANEVAR a
fost publicată în Monitorul Oficial, ele
devenind obligatorii de la 1 iulie 2014.

Standardele de evaluare ANEVAR
încorporează Standardele Internaţionale
de Evaluare, pe baza cărora evaluatorii şi-
au desfăşurat activitatea până acum, sunt
în conformitate cu Standardele Europene
de Evaluare (EVS) şi conţin şi alte

standarde şi ghiduri metodologice
suplimentare, elaborate de ANEVAR.
”A fost necesar să adaptăm noul set de
standarde de evaluare legislaţiei şi
specificului pieţei din România”, explică
Adrian Vascu (foto), Preşedintele
ANEVAR. ”De exemplu, două dintre
noile ghiduri, GME 500 şi GME 530, se
referă la determinarea valorii impozabile a
unei clădiri şi respectiv la determinarea
valorii pe termen lung a bunurilor imobile
în cazul emiterii de obligaţiuni garantate
cu creanţe şi au fost elaborate la
solicitarea autorităţilor de reglementare

din domeniu, respectiv Ministerul de
Finanţe şi Banca Naţională a României.”

ANEVAR A APROBAt PRIMUL SEt DE StANDARDE 
DE EVALUARE ADAPtAtE PIEţEI DIN ROMâNIA
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vineri, 24 octombrie 2014,

prima ediție a Galei Lady
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Pentru doamnele avocat ale

avocaturii noastre de

business, revista Legal

Magazin dedică o seară de

sărbătoare în care eforturile

Dumneavoastră să fie

răsplătite cu respectul

cuvenit.

Gala lady lawyer este o

premieră pe plan național și

dorește să celebreze

doamnele care au reușit să

se impună de-a lungul

timpului în această profesie,

să evidențieze cariere de

succes, dar și să reliefeze

faptul că, în România,

femeile sunt o adevarată

forță în avocatura de

business.

Gala lady lawyer va

premia tenacitatea,

pasiunea, viziunea, 

inovația, rigoarea

profesională și capacitatea

doamnelor avocat de a

stabili parteneriate durabile

în interesul societăților în

care activează.

Gala lady lawyer are şi o

misiune socială. 10% din

încasări vor fi donate pentru

sprijinirea Asociației Stop

Autismului. 
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leadership în avocatură

18:35 – 19:15 Sesiunea i de Premiere 
(categoriile Instituții, companii de 

stat și multinaționale, societăți de 

avocatură din marile orașe)

19:15 – 19:35 Moment artistic - 
Sarmalele Reci Acustic, Partea I

19:35 – 20:00 degustare de vin

20:00 – 21:00 Sesiunea a ii-a de Premiere 
(cabinete și societăți de avocatură 

din București)

21:00 – 21:15 Moment artistic  - 
Sarmalele Reci Acustic, Partea a II-a

21:15 – 22:00 Dinner si Cocktail

Prezentator: zoltán andrás, muzician

Detalii și bilete: www.galaladylawyer.ro
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