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FEMEILE 
FAC LEGEA

espre femei 
s-au scris
tomuri întregi.
Despre succes

chiar şi mai mult. De-a
lungul timpului, au apărut
nenumărate articole despre
femeile care au dezvoltat
afaceri de succes. Nimeni
însă nu s-a concentrat pe
doamnele avocat, nu puţine
la număr, care au reuşit să-
şi construiască o carieră
solidă şi un renume într-o
profesie cunoscută mai
mult ca fiind apanajul
bărbaţilor.
Din cei 8.996 de avocaţi
definitivi înscrişi în Baroul
Bucureşti în martie 2014,
5.488 sunt femei, adică 61%.
Totodată, din cei 682 de
avocaţi stagiari înregistraţi
în cel mai mare baroul al
ţării, 475 sunt femei.
Procentajul de peste 60%
este similar în majoritatea
barourilor judeţene.
Totodată, la nivel intern, în
cadrul companiilor şi al
instituţiilor de stat,
departamentele juridice
sunt dominate numeric de
doamne. Acest proces se

înregistrează în majoritatea
statelor europene. 
Dacă urmărim background-
ul multor doamne care s-au
afirmat în politică –
parlamentari, şefi de
agenţii, europarlamentari,
miniştri etc., observăm că
au absolvit facultatea de
Drept.
Dorinţa de a face dreptate,
de a aplica legea a fost şi
este foarte mare în rândul
tinerelor absolvente de
liceu care se înscriu la
facultăţile de Drept. Alte
două motive importante
pentru care multe doamne
aleg cariera de avocat sunt
îndrumările părinţilor şi
imaginea “aristocrată” a
breslei.
Prin această ediţie specială
- LADY LAWYER -, un
produs editorial unic pe
piaţa de media din
România, am dorit să
omagiem doamnele avocat,
stilul lor de leadership şi
contribuţia la dezvoltarea
cabinetelor / societăţilor din
care fac parte. Sperăm că
am reuşit. Ediţia următoare
va apărea în martie 2015.

MIRCEA FICA, 
editor coordonator

Prin această ediţie specială -
LADY LAWYER -, un produs
editorial unic pe piaţa de
media din România, am dorit
să omagiem doamnele
avocat, stilul lor de
leadership şi contribuţia la
dezvoltarea cabinetelor /
societăţilor din care fac
parte.

D



2 WWW.LEGALMAGAZIN.RO EDIŢIE SPECIALĂ APRILIE 2014

SU
M

A
R

16 AM TOATĂ PREŢUIREA
PENTRU CEEA CE
ÎNSEAMNĂ FEMEIA ÎN
PROFESIA DE AVOCAT
Interviu cu Doamna Avocat
PAULA IACOB

20 DIN PERSPECTIVĂ
ORGANIZATORICĂ, SUNT
MULTE PÂRGHII CARE
TREBUIE MANEVRATE CU
DELICATEŢE
Interviu cu ANA DICULESCU-
ŞOVA, Partener Senior, Nestor
Nestor Diculescu Kingston
Petersen (NNDKP)

22 AVOCATURA, O
PROFESIE FEMININĂ ÎN
POFIDA PREJUDECĂŢILOR
Interviu cu DANA GRUIA
DUFAUT, avocat în Baroul Paris
şi Bucureşti

26 MEMBRII ECHIPEI SUNT
MOTIVAȚI SĂ ÎȘI
DEPĂȘEASCĂ LIMITELE
Interviu cu IRINA
STĂNCULESCU, partener
fondator și manager al societăţii
Mușetescu, Stănculescu și
Asociaţii

30 O FEMEIE TREBUIE SĂ
ŞTIE SĂ ARMONIZEZE
VIAŢA PERSONALĂ CU CEA
PROFESIONALĂ, CEEA CE
POATE PRESUPUNE UNELE
SACRIFICII SAU
RENUNŢĂRI
Interviu cu CRISTIANA I.
STOICA, Partener Fondator,
STOICA & Asociaţii

32 DENTONS ESTE UN
JUCĂTOR INTERNAȚIONAL
DE TOP 10
Interviu cu ANDA TODOR,
Managing Partner, Dentons
București

34 ESTE IMPORTANT SĂ
REUŞESC SĂ REPRODUC
ABILITĂŢILE DE MANAGER
ŞI ÎN VIAŢA PERSONALĂ
Interviu cu COSMINA ARON,
Partner, Director for Romania,
PETERKA & PARTNERS

36 CARIERA DE AVOCAT
CORPORATE PRESUPUNE
ANUMITE RIGORI ŞI
SACRIFICII
Interviu cu NADIA BADEA,
Partener, Clifford Chance Badea

38 CLIENȚII PRIVESC
LUCRURILE ÎN ACELAȘI
MOD CA ȘI NOI
Interviu cu IOANA HAȚEGAN,
Managing Partner, Haţegan Law
Office

40 FEMEILE SUNT MAI
ATENTE ȘI MAI
CONȘTIINCIOASE DECÂT
BĂRBAȚII
Interviu cu ROXANA LUPU,
Managing Partner,  Lupu &
Partners

42 ESTE DIFICIL SĂ FII
DEOPOTRIVĂ, AVOCAT CU
NORMĂ ÎNTREAGĂ ŞI
MANAGER
Interviu cu SIMONA MARIA
MILOŞ, Partener SMDA,
Preşedinte INPPI

44 ELEMENTELE REUŞITEI
PENTRU AVOCATELE DIN
CONSULTANŢA ÎN ENERGIE
Interviu cu DELIA VASILIU,
Partener, Pachiu & Associates

46 SUCCESUL ÎN PROFESIE
NU DEPINDE DE GEN
Interviu cu Ioana Racoţi,
Partener Senior şi Fondator,
Zamfirescu Racoţi & Partners

47 UN AVOCAT BUN 
SE IMPUNE INDIFERENT
DE GEN
Interviu cu  Ioana Voicu, Avocat
Partener, Antonescu & Voicu -
Cabinete de Avocat Asociate

48 EVOLUŢIA
INVESTIŢIILOR STRĂINE 
ÎN ROMÂNIA VA FI
PRECAUTĂ
Interviu cu Corina Ruxandra
Popescu, Partener, Cabinet de
Avocat Corina Popescu

51 ANGELICA ENACHE
COORDONEAZĂ
ACTIVITATEA
DEPARTAMENTULUI LITIGII
AL BOGASIU & ASOCIAŢII

52 AM INTRAT ÎN
AVOCATURĂ ÎNTR-O
PERIOADĂ DE BOOM
Interviu cu  Georgiana Bădescu,
Partener, Voicu & Filipescu 

53 TREBUIE SĂ ÎŢI PLACĂ
SĂ LUCREZI 
PE PROIECTE DE M&A
Interviu cu  Anda Rojanschi,
Partener, D&B David şi Baias,
liderul echipei de tranzacţii
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Firma de
proprietate

intelectuală a anului
în România

Nestor
Nestor

Diculescu
Kingston
Petersen

(NNDKP) a
câştigat

distincţia
„Firma de

proprietate
intelectuală

a anului în
România”

la gala
premiilor Managing Intellectual

Property (MIP), ce a avut loc pe 19
martie 2014 la Londra. Delia

Belciu (foto), asociat senior în
practica de profil a firmei, a primit

trofeul.
Aflată la cea de-a noua ediţie,

ceremonia de decernare a
premiilor MIP recunoaşte firmele

din toată lumea ce excelează în
activitatea juridică şi de

consultanţă din această arie. Pe
lângă distincţiile acordate la nivel

naţional, publicaţia premiază şi
firme ce se remarcă la nivel

continental şi global. Câştigătorii
sunt aleşi de echipa de cercetători
şi editori MIP, pe baza unui studiu

ce include analiza detaliată a
fiecărei pieţe şi discuţii cu clienţii

şi competitorii.
“Suntem onoraţi că atât clienţii

noştri cât şi competitorii ne
recunosc printre cei mai buni din
România în domeniul proprietăţii

intelectuale. 
Iar faptul că o publicaţie de nivelul

Managing IP remarcă din nou
activitatea bogată şi  calitatea

serviciilor într-o arie relativ nişată,
e un semn că acest domeniu se

maturizează şi în România”,
consideră Ana-Maria Baciu,

Partener şi coordonatorul practicii
de IP a NNDKP.

Pe 19 martie 2014, la
Roma, s-a semnat
Contractul de achiziţie
publică dintre Institutul
Naţional de Cercetare
Dezvoltare pentru Fizică
şi Inginerie Nucleară
„Horia Hulubei” şi
consorţiul european
condus de „Istituto
Nazionale di Fisica
Nucleare” din Italia,
vizând construcţia
infrastructurii de
cercetare aferentă
dezvoltării celui mai mare
laser din lume, parte a
proiectului european 
ELI-NP
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
a participat, la Roma, la
ceremonia de semnare a
Contractului de Inginerie,
Achiziţie şi Construcţie

(EPC) pentru proiectarea,
fabricarea, livrarea,
instalarea, testarea,
punerea în funcţiune şi
mentenanţa pe perioada
punerii în funcţiune a
Sistemului Fascicul 
Gama de mare intensitate
(GBS) de la Măgurele.
Valoarea acestui contract
este de 66,8 milioane de
euro şi provine în
integralitate din fonduri
europene.
Firma de avocatură din
România a oferit servicii
de asistenţă juridică
institutului italian
„Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare”, în
calitate de lider al
consorţiului european
EuroGammaS ce
colaborează cu

Universitatea „La
Sapienza” din Roma şi
institutele ştiinţifice
CNRS Franţa („Centre
National de la Recherche
Scientifique”) şi STFC
Marea Britanie („Science
and Technology Facilities
Council”).
Echipa Ţuca Zbârcea &
Asociaţii implicată în
acest proiect a fost
formată din avocaţi cu o
bogată experienţă în
proceduri de achiziţie
publică, printre
care Şerban Pâslaru,
Partener, şi unul dintre
coordonatorii
departamentului de
achiziţii publice; Iuliana
Leon, Avocat Senior şi
Ruxandra Frangeti-
Ghinea, Avocat.

Clifford Chance Badea îşi consoli dează
echipa prin recruta rea Loredanei Ralea
(foto) pe poziţia de Counsel.
Cu o experienţă de peste 15 ani la case de
avocatură de talie interna ţională,
Loredana s-a specializat în drept
corporativ şi drept comercial. De-a lungul
carierei, a fost implicată în proiecte ample
de fuziuni şi achi ziţii, guver na re
corporativă, dreptul muncii, reglemen ta -

rea instituţiilor financiare şi în industria
asigurărilor. A acordat asistenţă juridică în
tran zacţii, precum şi cu privire la aspecte
variate legate de activitatea curentă a
unor clienţi din industrii importante,
incluzând sectorul financiar – bancar,
sectorul bunurilor de consum, energie,
turism. A absolvit Facultatea de Drept din
cadrul Universităţii Bucureşti (1994) şi
este membru în Baroul Bucureşti.
„În ultimii ani, am avut ocazia să ne
întâlnim cu Loredana de cealaltă parte a
mesei de negocieri, în tranzacţii de
referinţă”, spune Nadia Badea, Partener.
„Am apreciat întotdeauna
profesionalismul şi expertiza de care a dat
dovadă, iar astăzi ne bucurăm să îi urăm
bun venit în echipa Clifford Chance Badea.
Este, fără îndoială, o recrutare valoroasă
pentru casa noastră de avocatură,
aducând un plus de experienţă care să
consolideze echipa, dar şi o personalitate
puternică, orientată în permanenţă către
nevoile şi interesele clientului”.

Clifford Chance Badea –
un nou Counsel începând cu 1 martie

Ţuca Zbârcea & Asociaţii – asistenţă juridică
pentru dezvoltarea laserului de la Măgurele
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Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen (NNDKP)
a anunţat pe 10
martie  că Peggy Şuică-
Neagu (foto) revine în
departamentul de litigii al
NNDKP în calitate de
partener. De asemenea,
patru avocaţi au fost
promovaţi ca asociaţi seniori,
în timp ce trei consultanţi
fiscali ocupă noi poziţii în
structura de senioritate a
practicii de taxe.
Un reputat avocat pledant,
Peggy Şuică-Neagu, fost

partener al biroului local al
unei mari case de avocatură,
se realătură NNDKP după o
colaborare anterioară cu
echipa firmei (între 1998 –
2005). De-a lungul unei
cariere de şaisprezece ani
alături de firme respectate
de avocatură şi cea mai
mare companie petrolieră
din România, Peggy s-a
specializat în dispute privind
probleme de drept civil, dar
şi în arbitraje interne şi
internaţionale.
Noii avocaţi seniori – Roxana

Abraşu (dreptul muncii),
Monia Hanţig (drept bancar
şi finanţări), Anca Mihăilescu
şi Mădălina Pancă
(corporate, energie şi
resurse naturale) – au
asistat cu succes importante
companii locale şi
internaţionale în ariile de
practică în care s-au
specializat.
Silviu Bădescu şi Lucian
Barbu au fost promovaţi
directori de taxe, iar Simona
Enescu, manager asistent
taxe.

Zamfirescu Racoţi & Partners –
lider în ariile de practică Litigii şi Insolvenţă

Societatea de avocaţi Zamfirescu Racoţi & Partners (ZRP) a
fost clasată pe prima poziţie în ariile de practică Litigii şi
Insolvenţă, cercetate de publi ca ţia juridică internaţională
Chambers and Partners, ediţia globală (Chambers Global)
2014. ZRP şi-a păstrat locul în vârful ierarhiei caselor de
avocatură pentru al optulea an consecutiv în dome niul
litigiilor, iar departa mentul Insol venţă şi-a reconfir mat
excelenţa profesională pentru al cincilea an consecutiv.
Cele mai multe aprecieri indi viduale au revenit avocaţilor Că -

lin-Andrei Zamfirescu (Asociat Senior) şi Cosmin Vasile
(Asociat Coordonator), aceştia primind calificative excelente
în ceea ce priveşte expertiza în soluţionarea disputelor şi
arbitraj internaţional. Călin-Andrei Zamfirescu este
considerat o „figură proeminentă în soluţi ona rea disputelor”, iar

Cosmin Vasile este apreciat ca
fiind un „stra teg desăvârşit şi un
litiga tor întotdeauna pregătit să
accepte noi provocări”. De
aseme nea, în clasamentul
indivi dual, Stan Tîrnoveanu
(Asociat Senior) ocupă pri mul
loc pentru perfor manţa în
domeniul insolvenţei, clien ţii
fiind unanim de părere că Stan
Tîrnoveanu (foto) este „prima
alegere pentru asistenţa juridică

în dosare de restructurare şi insolvenţă”.
Chambers & Partners este una dintre publicaţiile juridice de
reper pentru piaţa de avocatură internaţională, ce alcătuieşte
anual un clasament al celor mai bune firme de avocatură
dintr-o jurisdicţie. 

România continuă să
prezinte interes pentru
investitori, susţine Dana
Gruia Dufaut (foto),
managing partner Cabinet
de Avocat Gruia Dufaut.
Domeniile cu potenţial
investiţional sunt variate:
energie, agricultură, IT,
mediu, turism, servicii.
“Investiţiile în domeniul
energiei regenerabile au fost
masive în ultimii ani şi încă
există potenţial investiţional
în România, având în vedere
impactul schimbărilor
climatice şi sumele puse în
joc. Legislaţia este însă una
complexă, iar reducerea
numărului de certificate
verzi acordate
producătorilor a diminuat
momentan ritmul din anii
trecuţi, însă investiţiile în
domeniu continuă. România
are apoi un potenţial
semnificativ în ce priveşte
sectorul IT, datorită unei
mâini de lucru înalt
calificate şi facilităţilor
fiscale, respectiv scutirea
angajaţilor în domeniu de la
plata impozitului pe venit.

Pe agricultură se poate miza
cu încredere, preţurile sunt
mici pentru achiziţia de
teren de calitate şi
potenţialul e mare. Există
însă anumite riscuri legate
de valabilitatea titlurilor de
proprietate a terenurilor
agricole şi de aceea este
necesar ca investitorii
străini să aibă alături de ei
profesionişti şi buni
cunoscători ai pieţei atunci
când vin în România. Este
un aspect pe care insist
când le vorbesc investitorilor
francezi”, a mai declarat
Dana Gruia Dufaut.

Investiţiile în domeniul energiei
regenerabile rămân interesante

Peggy Şuică-Neagu revine ca partner la NNDKP
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Meseria 
de avocat

este una supra-
reglementată

Casele de avocatură de top din
România consideră că noul

statut al avocaţilor, care trece
comunicarea publică la abateri

grave, va afecta atât avocaţii
cât şi clienţii acestora. Potrivit

unui studiu, realizat de către
Rogalski Damaschin Public

Relations şi BizLawyer, care a
inclus cele mai importante 25

de case de avocatură locale,
decizia Uniunii Naţionale a

Barourilor din România
(UNBR) de a interzice

avocaţilor să-şi comunice
realizările de ordin financiar

sau succesele profesionale, în
scopul câştigării de noi clienţi,

este anticoncurenţială şi
contravine dreptului la

informare publică, transpa -
renţă şi liberă iniţiativă.
80% dintre respondenţi

consideră că noile măsuri le
afectează dreptul la imagine,
iar peste jumătate spun că le

este lezat dreptul la liberă
concurenţă şi iniţiativă. De

asemenea, trei sferturi dintre
casele de avocatură

intervievate consideră că
măsura afectează transparenţa
în acest domeniu, pentru că ea
va îngreuna selecţia caselor de

avocatură de către clienţii
acestora, care nu-şi vor mai

putea forma o opinie obiectivă
despre reputaţia şi

capacitatatea profesională a
avocaţilor în absenţa unor

performanţe comunicate şi
recunoscute public. Avocaţii de

top din România spun că cele
mai recente modificări aduse
statutului lor califică această

meserie drept una supra-
reglementată, 75% fiind de

părere că actorii ei ar trebui să
se manifeste mai liber.

Avocaţii Alina Güler
(Miron) (foto), Alina
Movileanu şi Radu
Cosma au fost promovaţi
la statutul de parteneri
Cumpănaşu&Dejescu ca
urmare a evoluţiilor lor
profesionale remarcabile
în cadrul societăţii.
Numărul total de
parteneri în cadrul
societăţii ajunge astfel la
cinci, fiind pentru prima
dată când are loc o astfel
de numire de parteneri
alături de fondatorii
Lucian Cumpănaşu şi
Mădălin Dejescu.
“Promovarea celor trei
colegi la statutul de
partener este o dovadă
de maturitate pe care
structura noastră a
reuşit să o atingă într-un
timp foarte scurt de la

înfiinţare şi reprezintă un
act firesc de confirmare
a evoluţiei lor meritorii
în cadrul societăţii.
Actuala structură
conferă soliditate,
stabilitate şi încredere,
atât în ochii clienţilor
noştri cât şi ai celor care
decid să ni se alăture
profesional. Nu în
ultimul rând, ne-am

dorit să arătăm că la
Cumpănaşu&Dejescu
profesionalismul,
devotamentul faţă de
client, profesie şi echipă
sunt premiate”, a
declarat Lucian
Cumpănaşu, Managing
Partner
Cumpănaşu&Dejescu.
Societatea civilă de
avocaţi
Cumpănaşu&Dejescu are
în prezent o echipă de
peste 20 de avocaţi şi
colaboratori, care oferă
consultanţă specializată
în domenii precum
corporate şi M&A,
energie şi resurse
naturale, real estate,
litigii şi arbitraj,
finanţări, infrastructură,
achiziţii publice, dreptul
muncii sau IT&C.

În urma evaluărilor anuale, Voicu &
Filipescu anunţă promovarea pe poziţia de
partener a avocatei Georgiana Bădescu,
unul dintre cei mai activi membri ai
practicilor de concurenţă şi M&A din
cadrul firmei.
“În ultimii ani, Georgiana şi-a dovedit atât
abilităţile de avocat de business talentat şi
pe cele de client development, precum şi
– foarte important pentru noi –
capacitatea de a coordona şi motiva 
alţi membri ai echipei. Aceste rezultate
ne-au determinat să o includem în
structura de parteneriat.”, a declarat

Daniel Voicu, partener fondator în cadrul
firmei.
Georgiana Bădescu şi-a început cariera
profesională la Voicu & Filipescu în anul
2005, iar anterior numirii ca partener a
fost promovată în ierarhia firmei până la
poziţia de managing associate în 2012 şi
cea de membru al managing board, forul
decizional al firmei, începând cu 2013.
Experienţa ei acoperă în special dreptul
concurenţei, M&A, finanţări, corporate,
clienţii pe care îi asistă fiind activi în
domeniul energiei, bancar, asigurări,
retail, auto, IT&C, farmaceutice şi servicii
medicale.
“Mă bucură recunoaşterea implicării
mele, de pe parcursul ultimilor ani, în
dezvoltarea şi consolidarea unor arii de
practică importante din cadrul firmei.
Preţuiesc încrederea celor care au
contribuit în timp la creşterea mea
profesională, ca şi pe cea acordată prin
numirea ca partener”, a declarat
Georgiana Bădescu.

Un nou partener la Voicu & Filipescu:
Georgiana Bădescu

Trei noi parteneri la Cumpănaşu&Dejescu
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Firma de avocatură Muşat &
Asociaţii a asistat compania
Sterling Resources Ltd. în
finalizarea procesului de
transfer a participaţiei de
65% din perimetrul offshore
Midia XV (Midia Deep), către
ExxonMobil Exploration and
Production Romania şi OMV
Petrom SA.
În acelaşi proces, compania
Petro Ventures Europe BV a
transferat participaţia sa de
20% în zona petrolieră Midia
Deep către Exxon şi OMV
Petrom. Gas Plus a optat
pentru păstrarea

participaţiei sale de 15% în
ambele zone, de mare şi
mică adâncime, ale
perimetrului Midia XV.
„Acesta reprezintă încă un
proiect pe care echipa 
de avocaţi Muşat & Asociaţii
îl încheie cu succes. Pentru
noi a fost o tranzacţie
inedită, transferul
drepturilor de explorare 
şi producţie de hidrocarburi
cu privire la o zonă
petrolieră a unui perimetru
existent fiind o premieră
pentru piaţa românească,
ceea ce a generat

numeroase provocări din
punct de vedere juridic şi
comercial”, a
menţionat Miruna Suciu
(foto) Partener Muşat &
Asociaţii, coordonatorul
acestui proiect.
Muşat & Asociaţii a acordat
consultanţă juridică pe tot
parcursul tranzacţiei, de la
negocierea şi încheierea
contractului de transfer şi
aspecte de natură fiscală,
până la obţinerea tuturor
aprobărilor din partea
autorităţilor de
reglementare.

Conlucrare profesională între casele 
de avocatură Mareş / Danilescu /
Mareş şi Buneci & Buneci

Casele de avocatură Mareş / Danilescu / Mareş şi Buneci &
Buneci au anunţat semnarea unui contract de conlucrare
profesională pentru cauzele de criminalitate economică, o
arie de practică în plină dezvoltare în România.
Semnarea contractului de conlucrare profesională permite
o consolidare a acestei practici aflate la început de drum
pentru casele de avocatură de business din România
„Aşa cum am promis în 2013 când anunţam dezvoltarea
unui departament specializat în drept penal-economic,
facem un pas mai departe pentru a oferi clienţilor –
oameni de afaceri, oficiali ai statului, corporaţii – acces la o
expertiză specializată şi absolut necesară în litigii de acest
tip. În cadrul Mareş / Danilescu / Mareş sunt implicat
personal în reprezentarea clienţilor noştri în dosarele de
penal – economic, continuând să coordonez activitatea
societăţii privind dezvoltarea celorlalte arii de practică,
respectiv fuziuni şi achiziţii, litigii şi arbitraje
internaţionale, energie şi infrastructură”, a declarat Mihai
Mareş, managing partner al casei de avocatură Mareş /
Danilescu / Mareş. „Pentru a consilia clienţii noştri la cel
mai înalt nivel am încheiat acest contract de conlucrare
profesională cu casa de avocatură Mareş / Danilescu /
Mareş. Astfel, ne completăm expertiza reputată pe care o
avem cu expertiza solidă din mediul de afaceri a lui Mihai
Mareş”, a menţionat Petre Buneci, managing partner al
casei de avocatură Buneci & Buneci.

Site-ul a fost dezvoltat de
către compania Maguay, care
în ultimii ani şi-a lărgit paleta
de servicii atât în direcţia
dezvoltării şi implementării
de aplicaţii software, cât şi în
direcţia serviciilor de digital
marketing şi a dezvoltării
web.
”Mai modern, optimizat în
materie de compatibilitate,
astfel încât să poată fi
accesat fără erori de pe orice
dispozitiv şi bazat pe cele mai
noi tehnologii. Astfel putem
defini noul
site www.bogasiu.ro, pe care
am avut onoarea să-l
reconstruim conform noii

identităţi pe care am dezvol -
tat-o împreună”, a declarat
Costel Mazilu, Brand Deve -
lopment Manager, Maguay.
Site-ul conţine detalii despre
avocaţii parteneri, principiile,
valorile şi ariile de expertiză
ale fiecăruia, dar şi paleta de
servicii şi link-uri utile către
instituţii relevante din
domeniul avocaturii şi
legislativ, fiind adaptat noilor
cerinţe cuprinse în proiectul
de lege privind modificarea şi
completarea Legii 51/1995 –
Statutul profesiei de avocat,
referitoare la publicitatea
formelor de exercitare a
profesiei.

Muşat & Asociaţii a asistat compania Sterling Resources Ltd
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Bogasiu & Asociaţii –
noul site dezvoltat de Maguay



Răzvan Dincă &
Asociaţii îşi dezvoltă

echipa cu patru noi
membri

Anul 2014 vine cu schimbări
importante în structura Răzvan

Dincă & Asociaţii, condusă
de Răzvan Dincă, Managing

Partner, prin lărgirea echipei cu
patru noi membri. Andra

Dumitrescu, până în prezent
avocat la SCA Voinea&Asociaţii, şi
Mădălina Coneţ, anterior avocat la

SCP Popovici, Niţu & Asociaţii,
consolidează departamentul de

drept bancar al firmei. În cadrul
aceluiaşi departament urmează să
se specializeze şi Adrian Baias,  în
vreme ce Marian Bădescu va lucra

în cadrul departamentului de
litigii. De asemenea, unul dintre

avocaţii Răzvan Dincă & Asociaţii,
Andru Sandu Capră, promovează

în funcţia de Associate.
Andra Dumitrescu va ocupa funcţia

de avocat colaborator în cadrul
departamentului de drept bancar.
Mădălina Coneţ va lucra în cadrul

Răzvan Dincă & Asociaţii în pozitia
de avocat colaborator în cadrul

departamentul de drept bancar.
Adrian Baias şi-a câştigat

experienţa activând ca trainee în
cadrul unor case de avocatură
precum D&B David & Baias şi

Răzvan Dincă & Asociații. În cadrul
echipei Răzvan Dincă & Asociaţii,

Adrian va face parte din
departamentul de drept bancar.

Marian Bădescu se alătura
departamentului de litigii, în

poziţia de avocat stagiar, după o
experienţă acumulată ca trainee în

cadrul SCA Stoica şi Asociaţii şi
Răzvan Dincă & Asociaţii. 

Societatea de Avocatură
Lupu&Partners şi-a
lansat noul site:
www.lupupartners.ro.
Acesta face parte dintr-o
amplă campanie de
rebranding şi
completează strategia de
comunicare şi identitatea
companiei.
Noul website al societăţii
de avocatură
Lupu&Partners se
evidenţiază prin interfaţa
grafică modernă şi prin

design-ul profesional
care îl transformă într-un
instrument de promovare
a imaginii companiei,
încercând în acelaşi timp
să răspundă necesităţii
de a atrage şi de a
informa potenţialii clienti.
Menit să comunice 
într-un mod eficient
activitatea tuturor
departamentelor
societăţii de avocatură,
noul site se evidenţiază
prin multitudinea de

informaţii oferite
partenerilor şi clienţilor
actuali sau potenţiali,
precum şi publicului larg.
Tot în cadrul acestei
campanii de rebranding a
fost dezvăluit şi noul logo
al Lupu & Partners, logo
ce cuprinde şi cuvintele
cheie ce definesc
activitatea societăţii de
avocatură: Law, Life,
Loyalty. “Acest mesaj face
trimitere la valorile ce ne
definesc. Un alt element
definitoriu al noului logo
este scutul. Am dorit să
avem acest element
pentru că, încă din 2005
când mi-am început
activitatea, supremul ţel
pentru mine a fost să-mi
protejez clientul.
Indiferent că a fost vorba
de servicii juridice, de
servicii de mediere sau
de optimizare fiscală”, 
a declarat Roxana Lupu,
partener în cadrul Lupu
& Partners.

Firmei de avocatură White & Case i s-a
decernat premiul pentru „Consultantul
Juridic al Anului 2013 pentru Europa
Centrală şi de Est” în cadrul ceremoniei de
acordare a premiilor din domeniul
fuziunilor & achiziţiilor pentru Europa,
ceremonie ce a fost găzduită de publicaţia
Financial Times şi de platforma media
mergermarket, cu ocazia unui eveniment
organizat în Londra la data de 12
decembrie. Acest premiu reprezintă
recunoaşterea rolului White & Case în
calitate de consultant juridic în cadrul unor
tranzacţii majore derulate în Ungaria,
Republica Cehă, Polonia, România, Slovacia
şi Slovenia. Ceremonia de premiere pentru
categoria fuziunilor & achiziţiilor pentru

Europa organizată de publicaţia Financial
Times şi de platforma media mergermarket
este un eveniment anual care celebrează
excelenţa în domenii precum: drept
corporatist, capital privat, drept bancar şi
fuziuni & achiziţii.
Grupul de practică din domeniul fuziunilor
& achiziţiilor al biroului White & Case din
Bucureşti este coordonat de Lucian Bondoc
Partener Co-Executiv. Tranzacţii recente în
care echipa din Bucureşti a fost implicată
includ asistarea Raiffeisen Bank S.A. în
legătură cu achiziţionarea activităţii de
retail a Citibank din Romania sau asistarea
Fondul Proprietatea S.A. cu privire la
vânzarea unui număr de 632.482.000 acţiuni
deţinute în societatea OMV Petrom S.A..

White & Case a fost desemnată consultantul
juridic al anului pentru Europa Centrală şi de Est

Societatea de avocatură Lupu & Partners
anunţă lansarea noului site
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WOLF THEISS Bucureşti a
acordat consultanţă
acţionarilor băncii Romanian
International Bank în
legătură cu vânzarea întregii
participaţii deţinute de
aceştia către banca poloneză
Getin Holding.
Ancuţa Leach (Partener)
(foto), asistată de Fabiola
Meister (Avocat Senior)  au
coordonat această

tranzacţie, care a fost
finalizată cu succes în data
de 4 decembrie 2013. Ele au
fost asistate, de asemenea,
de Bryan W. Jardine,
Partener,  şi de alţi avocaţi
din cadrul departamentelor
de fuziuni şi achiziţii şi,
respectiv financiar-bancar
ale biroului din România.
Echipa a asigurat
consultanţă vânzătorilor pe

întreaga durată a procesului
de vânzare, prin definirea
şi structurarea cadrului
contractual şi prin
negocierea documentelor
aferente tranzacţiei.
Dificultăţile întâmpinate s-au
datorat în mod special
termenului extrem de scurt
impus pentru finalizarea cu
succes a tranzacţiei înainte
de sfârşitul anului.

ONV LAW obţine o soluţie
definitivă în favoarea 
Consiliului Judeţean Braşov
Litigiul privind achiziţiile publice a avut loc în faţa
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a
fost câştigat de echipa de avocaţi din cadrul ONV LAW,
coordonată de Alina Bilan (foto), avocat partener şi
Sînziana Bărbieru, avocat asociat senior.
“Am asigurat asistenţă Consiliului Judeţean Braşov în
faţa CNSC, cât şi ulterior, în faza de încheiere a
contractului de achiziţie publică asigurând finalizarea cu
celeritate a procedurii”, a spus Alina Bilan.
“Departamentul nostru de achiziţii publice a crescut.
Noii colegi ne întăresc capacitatea de soluţionare a
cazurilor în care ne susţinem clienţii. Acest nou litigiu
câştigat este dovada că munca de echipă este cea care
ne permite să obţinem cele mai bune soluţii”, a
completat Radu Nemeş, avocat coordonator ONV LAW.
În urma procedurii, Consiliul Judeţean Braşov a încheiat
cu societatea comercială câştigătoare un acord-cadru de
furnizare de produse lactate pe o perioadă de patru ani
şcolari, cu valoare de peste 23 de milioane de lei.

În luna decembrie 2013
societatea GÎLCĂ NEACŞU
PALER SCA a fost înfiinţată, în
Bucureşti, de trei nume
importante de pe piaţa serviciilor
juridice. Avocaţii Costel Gîlcă şi
Mara Moga Paler împreună cu
fostul judecător Adrian Toni
Neacşu, fost membru al Consi -
liului Superior al Magistraturii,
au pus bazele unei noi societăţi
pe piaţa avocaturii de business.
Costel Gîlcă este unul dintre cei
mai importanţi avocaţi din ţară
specializaţi pe dreptul muncii,
autor a peste 10 cărţi de
specialitate şi a câteva sute de
articole ştiinţifice. Portofoliul sau
ca avocat cuprinde câteva reuşite
de senzaţie, inclusiv în ce
priveşte procesele colective
legate de reducerea pensiilor în
sectorul militar. Din 2008 a
coordonat societatea de avocaţi
care îi poartă numele.
Mara Moga Paler a fost, până în
toamna anului trecut, avocat în
cadrul Clifford Chance Badea,
biroul local al celei mai mari
firme de avocatură din lume şi,
anterior, a ocupat funcţia de
Director Juridic în cadrul
Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei. Cu o
experienţă  de mai bine de 13 ani

în domeniul dreptului muncii şi al
dreptului societar, Mara a asistat
companii naţionale şi
internaţionale din diverse
domenii de activitate şi fonduri
de investiţii, fiind implicată în
tranzacţii de fuziuni şi achiziţii pe
plan local şi la nivel
transfrontalier. De asemenea,
Mara a acordat clienţilor
consultanţă în domeniile
telecomunicaţii şi media,
proprietate intelectuală, protecţia
consumatorilor.
Adrian Toni Neacşu, unul dintre
cei mai cunoscuţi judecători din
România, a intrat în avocatură în
toamna anului trecut. Cu o
activitate de instanţă de peste 15
ani, a deţinut de asemenea
funcţii administrative la vârful
sistemului judiciar, inclusiv
functia de preşedinte de tribunal
ori de membru al Consiliului
Superior al Magistraturii. Adrian
Toni Neacşu este membru
fondator al unora dintre cele mai
importante asociaţii profesionale
ale judecătorilor, editorul şi
coordonatorul mai multor
publicaţii ştiinţifice dar şi
iniţiatorul şi promotorul celui mai
mare program national de
jurisprudenţă, cunoscut drept
Jurindex.

GÎLCĂ NEACŞU PALER – o nouă
casă de avocatură în Bucureşti

WOLF THEISS a fost consultantul Romanian International Bank
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Facultatea de Drept a
Universității București este
principala „pepinieră” pentru
marile societăți de avocatură.
Din cei 9.000 de avocați
definitivi înregistrați la Baroul
București, peste 5.500 sunt
femei. Care sunt, în opinia
dumneavoastră, principalele
motive pentru care o doamnă
dorește să devină avocat?

În general, profesiile din
domeniul științelor umaniste și
sociale sunt, se pare, mai
atractive pentru doamne decât
pentru domni. Motivele pot fi
multe și nu cred că le pot
identifica în mod corect pe toate.
În orice caz, este o tendință care
există în multe țări din Europa
(cel puțin cele în care cunosc
situația învățământului juridic),
iar în România ea s-a înregistrat
cu încă mulți ani înainte de 1989...

Cu excepția breslei
executorilor judecătorești,
doamnele sunt majoritare în
toate profesiile liberale
juridice și economice. Cât de
importante sunt doamnele
avocat pentru economia
românească?

Doamnele avocat sunt la fel de
importante pentru economia
noastră ca profesia de avocat, în
general. Fără buni cunoscători ai
dreptului, economia – cel puțin în
ziua de azi – nu poate să
funcționeze în mod mulțumitor.
Cum și în profesie numărul
doamnelor este mult mai mare
decât al domnilor, putem spune
că rolul lor este foarte important.

Câți studenți au absolvit
Facultatea de Drept în ultimii
ani (promoțiile 2008 – 2013)?
Ce procentaj din absolvenți
sunt femei?

PROFESIILE DIN DOMENIUL
ȘTIINȚELOR UMANISTE ȘI
SOCIALE SUNT MAI ATRACTIVE
PENTRU DOAMNE
Interviu cu FLAVIUS BAIAS, Decanul Facultății de Drept, Universitatea București
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Înainte de a vă răspunde la
întrebare, aș vrea să vă dau un
amănunt ... istoric: prima femeie
licențiată în drept din Europa a
fost o româncă, Sarmiza
Bilcescu, care a obținut licența la
Paris, în anul 1887; tot ea a fost,
se pare, prima femeie din lume
(sau, în orice caz, din Europa)
care a obținut titlul de doctor în
drept, în anul 1890.
„Evenimentul” a fost atât de
important încât este menționat în
cea mai recentă istorie a
Facultății de Drept de la Sorbona,
apărută recent...
Evident, astăzi situația s-a
schimbat fundamental; eu vă dau
cifrele „absolute” și vă las pe
dumneavoastră să calculați
procentajul: între anii 2008-2013
au terminat facultatea un număr
total de 3.683 de absolvenți, din
care 2.703 au fost ... absolvente!

Câte locuri aveți anual pentru
cursurile de Masterat și
pentru Școala doctorală?  Ce
procentaj din absolvenți sunt
femei?

Sunt aproximativ 550 de locuri la
master și 20 de locuri la studiile
doctorale în fiecare an
universitar. Procentajul de la
licență se păstrează în linii mari
la studiile de master, în timp ce
la doctorat se înregistrează o
„echilibrare”. 

Spre ce se îndreaptă mai
mult doamnele care termină
Facultatea de Drept a
Universității București?  Spre
avocatura de consultanță sau
spre sectorul de litigii?

La această întrebare nu pot să vă
dau un răspuns exact: cum
doamnele sunt majoritare în
profesia de avocat, cred că ele
„domină” ambele domenii ale

profesiei. Asta pe de o parte; pe
de alta, zona de „consultanță”
este încă mai redusă decât cea a
„litigiilor” sau a „avocaturii
clasice”, deci cred că numărul
cel mai mare de doamne avocat
se regăsește în acest din urmă
domeniu. 

Pe 25 noiembrie veți aniversa
155 de ani de când
funcționează Facultatea de
Drept. Ce strategie de
dezvoltare aveți pentru
următoarea perioadă? Ce
evenimente pregătiți cu
această ocazie? 

Vă mulțumesc pentru că v-ați
reamintit „data de naștere” a
facultății noastre! Nu vom
sărbători un număr care nu este
„rotund”, dar – așa cum facem în
fiecare an, din 2009 încoace –
vom avea un eveniment
important: o conferință dedicată
împlinirii a 150 de ani de la
intrarea în vigoarea a Codului
civil „Alexandru Ioan I” („Codul
Cuza”), în care vom omagia acest
monument legislativ, esențial
pentru nașterea societății
românești moderne, și vom
sublinia continuitatea sa în noul
Cod civil român, intrat în vigoare
la 1 octombrie 2013. Cu același
prilej - și aceasta va fi o premieră
– vom organiza o expoziție
dedicată „Codului Cuza”, în care
vor fi expuse exemplare rare ale
codului, ediția din Monitorul
Oficial, edițiile oficiale publicate
în volum și alte exponate din
Biblioteca Facultății de Drept și
din colecții particulare. 

În ce stadiu este procesul de
modernizare a Palatului
Facultății de Drept?

Vă mulțumesc și pentru această
întrebare! Între ianuarie 2012 și

iulie 2013 am reușit să
consolidăm și să renovăm aripa
din față-stânga (cea în care se
găsește și biblioteca) a Palatului
Facultății de Drept, în cadrul unui
proiect finanțat de Banca
Mondială (prin Ministerul
Dezvoltării Regionale), de
Ministerul Educației Naționale și
de ... Facultatea de Drept (care a
suportat din fonduri proprii, adică
din taxele plătite de studenți,
aproximativ 50% din costurile
lucrărilor). Clădirea a fost
consolidată foarte bine, a fost
renovată, toate instalațiile au fost
înlocuite, dar am avut grijă să
păstrăm, atât la interior, cât și la
exterior, configurația ce se
regăsește în proiectul inițial (din
1934) al marelui arhitect Petre
Antonescu. Ca un omagiu adus
acestuia, după terminarea
lucrărilor, o sală a primit numele
său. Din păcate, ceea ce s-a făcut
nu înseamnă decât 20% din
întreaga clădire (47.00 mp din
aproximativ 20.000!). Continuăm
cu înlocuirea totală a
acoperișului (care va fi dotat cu
instalație de degivrare – cabluri
încălzitoare anti-îngheț- n.r.) –
această lucrare urmând a fi
terminată până în vară – și
examinăm posibilitatea de
obținere a unor fonduri europene
pentru refacerea restului clădirii.
Evident, așteptăm în continuare
contribuția foștilor noștri
studenți, care pot sponsoriza
Fundația „Modernizarea Palatului
Facultății de Drept” sau, în orice
caz, pot dispune virarea a 2% din
impozit în contul acesteia! Cum
doamnele reprezintă cea mai
mare parte a absolvenților noștri
în ultimii 50 de ani, ne așteptăm
ca generozitatea lor să se
îndrepte și către facultatea în
care s-au format!

Mircea Fica 

Cum doamnele
reprezintă cea mai
mare parte a
absolvenților noștri
în ultimii 50 de ani,
ne așteptăm ca
generozitatea lor să
se îndrepte și către
facultatea în care 
s-au format!

În luna noiembrie
vom organiza o
expoziție dedicată
„Codului Cuza”, în
care vor fi expuse
exemplare rare ale
codului, ediția din
Monitorul Oficial,
edițiile oficiale
publicate în volum și
alte exponate din
Biblioteca Facultății
de Drept și din
colecții particulare. 
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armiza este
descendentă din
neamul Bil ceş ti lor,
dintr-o familie de

mici boieri. Dumitru Bilcescu,
tatăl său, a fost unul dintre
micii boieri progresişti ai
Muscelului, luptând pentru
binele patriei (a tipărit
manifeste, împreună cu fraţii
Roată, în teascurile ascunse
în grădina din Bilceşti).
Prieten cu Goleştii, Brătienii,
cu familia Rosetti şi Ion
Ghica, tatăl Sarmizei
ajunsese şef al controlului la
Ministerul de Finanţe, de
unde demisionează pentru a
putea duce la îndeplinire
dorinţele Divanului ad-hoc.
Alături de Partidul Liberal,
luptă pentru întemeierea
României moderne, el fiind,
alături de alţi oameni
luminaţi, creatorul Băncii
Naţionale. Ulterior, Dumitru
Bilcescu este ales director la
Banca Naţională, starea
materială a familiei
îmbunătăţindu-se.
Sarmiza şi-a petrecut copilă -
ria în tovărăşia copiilor lui
Ion Brătianu, înfiripându-se
o prietenie adevărată, în
special cu Ion I. C. Brătianu.
Şapte ani învaţă acasă, cu
marele dascăl Păun, căruia
Sarmiza îi atribuie toate

meritele. Primeşte îndrumări
chiar de la Spiru Haret şi
frecventează câtva timp cole -
giul Sf. Sava. La 17 ani era a
treia bacalaureată, după cele
două fete ale lui Brătianu.

O DECIZIE 
CARE I-A SCHIMBAT VIAŢA

Mare iubitor de cultură,
Dumitru Bilcescu decide

înscrierea fetei sale la
Facultatea de Drept din
Paris, într-un moment în
care femeia nu însemna prea
mult pe plan social. Mama
Sarmizei ar fi vrut ca fiica sa
să urmeze Literele, meserie
mult mai potrivită, în opinia
sa, pentru o fată. Însă chiar
şi Sarmiza consideră că ar fi
mai de folos naţiunii ca
avocat.

Împreună cu mama sa,
Maria, pleacă la Paris, dar se
întoarce repede din cauza
izbucnirii holerei. Întoarsă în
ţară, a fost înscrisă la Litere,
dar nu rămâne mai mult de
şase săptămâni. Dumitru
Bilcescu are ultimul cuvânt,
fata sa urma să facă dreptul.
Înscrierea Sarmizei la
Facultatea de Drept din Paris
a provocat numeroase reacţii
negative, însă fata ia toate
examenele, ba mai mult, i se
permite ca la cursuri să fie
însoţită de mama sa. Cu
toate acestea, profesorii de
la Sorbona vedeau în
înscrierea primei studente la
Drept un act de ostentaţie.
Maria Bilcescu îşi însoţeşte
fiica la Paris şi luptă alături
de ea pentru recunoaşterea
drepturilor femeii. A fost
membru fondator al
societăţii “Regina Elisabeta”.
Cinci ani, Maria Bilcescu a
însoţit-o pe fiica sa la
cursuri, spunând secreta -
rului Facultăţii de Drept,
Pikard: „sosesc dintr-o ţară
îndepărtată, unde nu se
contestă femeilor dreptul de
a-şi face educaţia”... „cum e
posibil ca, într-o ţară unde şi
pe porţile închisorilor scrie
libertate, dumneavoastră să
împiedicaţi o femeie să se

SARMIZA BILCESCU-ALIMĂNEŞTIANU, 
PRIMA FEMEIE 
DOCTOR ÎN DREPT DIN LUME 

S

Lucrurile remarcabile legate de numele său sunt deja binecunoscute. Prof Ion C. Hiru realizează, pornind de la scrierea intitulată „Viaţa
exemplară a unei Românce – Sarmiza Bilcescu Alimăneştianu”, semnată de Mihail Stoica, o biografie detaliată a acestei femei remarcabile,  
“o mare doamnă a românilor”, cum o numeşte, prima femeie doctor în Drept din lume, prima femeie avocat din Europa. 
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instruiască?”. La Paris,
locuiau într-un apartament
în Rue des Fleurs, iar cele
„două studente” îşi ocupau
timpul doar cu studiul. După
primul an, Sarmiza începe a
fi respectată. La primul
examen, deşi fără robă, este
copleşită de laudele
profesorilor. Pe lângă
cursurile la Drept, Sarmiza
devine eleva celebrului
pianist Marmontel. Pentru
prima dată în istoria
Universităţii, pe 12 iunie
1890, la Facultatea de Drept
din Paris, la doar 23 de ani,
o femeie îşi susţine teza de
doctorat. Teza sa s-a
intitulat „De la condition
légale de la mère” ("Condiția
juridică a mamei"). Ziarele
vremii au consemnat acest
lucru la loc de cinste,
titrând: „O tânără româncă
–  doctor al Universităţii
pariziene”. 

REVENIREA ÎN ŢARĂ

În 1890, Sarmiza se întoarce
în ţară, fiindu-i imediat
deschise toate “porţile” vieţii
mondene de la sfârşitul
secolului al XIX-lea. Era
apreciată de doamnele din
înalta societate pentru
talentul său de pianist, fie în
saloanele din Bucureşti, fie
la Alexandrina Ghica, la
Ghergani. Profesorul
Wachmann, directorul
Conservatorului, a organizat
un concert simfonic, a cărui
solistă a fost Sarmiza
Bilcescu. Prinţesa Maria o
apreciază, astfel că devin
prietene, Sarmiza predându-i
ore de limba română
viitoarei regine a României
Mari. Prietenia lor a durat
până la moartea Sarmizei.

În anul 1891, ca urmare a
unei campanii derulate în
favoarea sa de renumitul
jurist român Constantin
Dissescu, Sarmiza Bilcescu
a fost admisă în Baroul Ilfov
(care, la acea vreme,
includea și Bucureștiul și
era prezidat de renumitul
avocat și om politic Take
Ionescu). Cu toate acestea
ea înţelege că în România
acelor vremi, o femeie
avocat nu va avea clienţi.
Aşadar, Sarmiza Bilcescu nu
va profesa niciodată. În
1897, se căsătoreşte cu
Constantin Alimăneştianu,
un inginer strălucit, care
făcuse Şcoala Superioară de
Mine din Paris. S-a retras
din barou – dar a continuat
să fie o prezenţă activă în
cercurile feministe ale
vremii – militând pentru
dreptul la educaţie al
femeilor.
Face tot ceea ce-i stă în
putinţă pentru a prezenta
pozitiv ţara peste hotare.
Corespondează cu
personalităţi din străinătate,
trimite costume naţionale
unor mari doamne, precum
şi tablouri cu imagini din
România. La 18 martie 1894,
înfiinţează Societatea
Domnişoarelor Române,
având drept scop unitatea
culturală a românilor.
Cotizaţii, donaţii, colecte,
serbări, loterii, toate acestea
cădeau în sarcina Sarmizei.
Face parte din juriul general
al Expoziţiei Cooperatorilor
din ţară, expoziţie patronată
de Alteţele Regale.
De asemenea, este
preşedinte executiv al
Asociaţiei Femeilor
Universitare (a cărei
preşedinte de onoare a fost

Regina Maria) – asociaţie
care a luat fiinţă în anul
1925 şi care a militat activ
pentru drepturile femeilor
din România.
Sarmiza se implică activ în
viaţa societăţii. În 1913, ea
constituie Consiliul Superior
al Industriei casnice, cu
scopul de a dezvolta la sate
gustul pentru frumos, pentru
arta strămoşească, pentru
costumul naţional, pe care îl
purta împreună cu
Brătiencele, la Florica.
Creează centre pentru lucrul
costumelor naţionale,
ateliere de cusătorie. La
moartea ei, în 1935, lasă 25
de milioane de lei, fonduri
pentru clădirea Palatului
Industriei casnice. La puţin
timp, Eliza Brătianu publică
un album cu 180 de ii
româneşti. „Doamna
Sarmiza muncea mult, ziua
ei era de 18 ceasuri, se scula
la 6 dimineaţa şi se culca la
12 noaptea”, spuneau ziarele
vremii. Două luni pe an
ducea o viaţă de ţărancă la
Căscioarele, în Ilfov, unde
avea o casă. Era iubită de
toţi, mai ales de ţăranii din
Muscel, cărora le venea în

ajutor, garantându-le
împrumuturile, le sprijinea
copiii la şcoală, aşa cum au
fost sprijiniţi şi cei doi mari
domnişani, Petre Ionescu
Muscel şi Iosif Ionescu
Muscel, cu acele burse
oferite pentru copiii silitori.
De asemenea, organizează
serviciul de ajutor al
primăriei, iar, împreună cu
Pia Alimăneştianu lucrează
la înfiinţarea de cămine şi
cantine pentru studenţi, mai
ales pentru cei de la Drept.
În vremurile acelea de
restrişte, ani de refugiu în
Moldova, Ionel Brătianu
făcea apel la judecata
Sarmizei, instruită la
adevărata şcoală liberală.  
În vara anului 1935, Sarmiza
se retrage la ţară, la
Româneşti, Muscel. Este
vizitată de Regina Maria,
însă urma să fie vacanţa
morţii sale. Încetează din
viaţă pe 26 august 1935 şi
este îngropată în pământul
de la Bilceşti. 
A fost înmormântată în
costum naţional, privegheată
chiar de Patriarh. 
Alături de fiul său şi de
familie, s-au aflat
prietenele: Sabina
Cantacuzino, Eliza Brătianu,
Pia Alimăneştianu sau Nadia
Duca. Regina Maria scrie în
telegrama pe care o trimite
fiului defunctei: „Te rog a
primi cele mai sincere
condoleanţe la moartea
vrednicei tale mame, care a
fost una din cele mai
distinse şi mai destoinice
dintre femeile române”.
Patru mii de ţărani
musceleni, în portul lor
naţional, au fost de faţă. 

Anca Chilom 

Regina Maria
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ăscută pe 11
septembrie 1876,
la Iași, Elena a
fost fiica

scriitorului și omului politic
ieșean Leon C. Negruzzi
(1840-1890) și sora mai mică
a generalului Mihai Negruzzi
(1873-1958). Familia sa a
jucat un rol extrem de
important în viața politică
românească la sfârșitul
secolului al XIX-lea și
începutul secolului XX.  Din
păcate, tatăl său a decedat
timpuriu, ceea ce a făcut ca
Ella și fratele său să fie luați
în grijă și educați de fratele
mai mic al acestuia, acade -
micianul Iacob Negruzzi,
membru fondator al Socie -
tății „Junimea“ și intelectual
de prim rang al vremii sale,
de două ori președinte al
Academiei Române. 
Ella Negruzzi a urmat
cursurile școlii primare,
Externatul Secundar de Fete
(actualul Colegiu "Mihai
Eminescu" din Iași) și
cursurile Facultății de Drept
la Iași. 

PERSEVERENȚĂ 
ȘI DETERMINARE

La un an după absolvirea
studiilor universitare, în anul

1914, a cerut să fie admisă
în Baroul Iași (orașul în care,
pe la 1866, bunicul ei,
Costache Negruzzi, fusese
primar), dar cererea i-a fost
respinsă pe motiv că nu are
drept de vot (fiind femeie) și
trebuia ca avocații să aibă

acest drept. Ella Negruzzi nu
a renunțat și, după primul
refuz, a urmat a doua
cerere, apoi a treia. Și
pentru fiecare dintre
răspunsurile negative
primite a luptat chiar cu
armele lor, ale avocaților.

După mai multe procese
care au durat aproape șase
ani, Ella Negruzzi a devenit
prima femeie avocat din
România. 
Iată ce scria ziarul Universul,
în ianuarie 1914, despre
recursul Ellei Negruzzi: „Se
știe că dna Ella Negruzzi,
licențiată în drept, a cerut
consiliului de disciplină al
baroului de Iași înscrierea
dumisale în acel barou.
Consiliul, în unanimitate,
admițând această cerere (e
influența lui Iacob Negruzzi
aici – n.n.), mai mulți avocați
au făcut apel, care a fost
admis de Curtea din Iași, pe
motiv că femeile n-au
dreptul de a exercita
profesiunea de advocat.
Contra acestei deciziuni, dna
Negruzzi a făcut recurs, care
s-a judecat ieri de secția I a
Curții de casație. Dna
Negruzzi s-a prezentat în
persoană, asistată de dnii
advocați M. Ferechide și N.
Polizu. Advocații, care au
contestat dnei Negruzzi
dreptul de a fi advocat, au
fost reprezentați prin dl.
advocat C. Xeni. 
La dezbateri asistă foarte
multă lume. (...)
Pentru susținerea recursului
a luat mai întâi cuvântul d.
Ferechide. Dsa spune că nu
poate pricepe ce rațiune
juridică a făcut Curtea din
Iași ca să ordoneze ștergerea
dnei Negruzzi din tabloul
advocaților din Iași, întrucât
nici prin legea specială a
advocaților și nici prin
Constituție nu se prevede că
o femeie n-are dreptul de a fi
advocat, când posedă titlurile
cerute de lege. Răpind unei
femei dreptul de a exercita o
profesiune liberă, spune d.

ELLA NEGRUZZI, 
PRIMA FEMEIE AVOCAT 
DIN ESTUL EUROPEI

N

Personalitate remarcabilă, Elena Negruzzi s-a remarcat atât ca prima femeie avocat din România, dar și
din Estul Europei, suferind enorm din cauza discriminărilor din acest domeniu, cât și ca o figură
proeminentă în mișcarea femeilor din România, în perioada interbelică, punând bazele Asociației
Emanciparea Femeii.
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Ferechide, ar însemna a-i
crea o incapacitate
neprevăzută nicăieri în lege.
În articolul 1 din legea
advocaților se spune numai
că profesiunea de advocat nu
poate fi profesată decât de
români, dar nu prevede că
femeile românce n-au acest
drept. Unde legiuitorul a vrut
să îngrădească capacitatea
unei femei, a făcut-o în mod
expres. (...) 
D. Polizu spune că acordarea
dreptului  unei femei de a
exercita profesiunea liberă
de advocat nu constituie nici
un pericol social. Probă că în
statele unde femeile au
dreptul de a fi advocat, ele se
achită de obligațiunile ce și
le-au luat față de clienții lor.
Arată că acordându-se
femeilor dreptul de a fi
advocat se face un pas
înainte și la noi în țară pentru
emanciparea femeii. (...)
Combaterea recursului - D.
Xeni arată că atât textul

formal al legii, cât și tradiția
baroului nu permit femeii să
facă azi parte din barou. (...)
Nu contestă cultura și
inteligența femeilor, dar
crede că intrarea în barou ar
micșora prerogativele
tradiționale ale baroului, pe
care generația de azi e
datoare să le transmită celei
de azi mărite, iar nu
micșorate (...)”.
Și era abia începutul acelei
lupte, care avea să-i aducă,
după război, în sfârșit,
intrarea în barou. A profesat
ca avocat în Baroul Covurlui
- Galați și, din 1919, în
Baroul București.

O FEMINISTĂ CONVINSĂ

Modestă, dar plină de
încredere în forțele proprii,
Ella Negruzzi a devenit o
apărătoare consecventă a
celor oropsiți de soartă. S-a
remarcat în perioada
interbelică ca o militantă

pentru drepturile femeilor,
punând bazele, împreună cu
alte două intelectuale, Maria
Baiulescu și Elena Meissner,
Asociației "Emanciparea
femeii", al cărei președinte a
fost. Asociația a urmărit
emanciparea civilă și politică
a femeii prin prisma
dezvoltării acesteia în toate
domeniile și ocuparea de
funcții în raport cu
pregătirea și capacitatea

fiecăreia. Și-a concentrat
atenția asupra femeilor de la
sate, inițiind cercuri
culturale și fondând cămine
culturale unde a arătat
sătencelor cum să-și
organizeze gospodăria și
cum să-și educe copiii.
După instaurarea
fascismului în Germania,
Ella Negruzzi s-a manifestat
ca o luptătoare împotriva
războiului, făcând parte din
organizația "Grupul
avocaților democrați",
înființată în 1935. De
asemenea, a înființat
organizația "Frontul feminin"
(1936), organizând
numeroase întruniri și
conferințe menite să
contribuie la antrenarea
femeilor în acțiunile pentru
apărarea drepturilor lor
economice, politice, sociale
și culturale.
A desfășurat o activitate
susținută și în publicistica
vremii. Mai mult, după ce
Constituția din 1923
conferea femeilor din
România dreptul de vot și de
a fi alese, Ella Negruzzi s-a
înscris în Partidul Național
Țărănesc și, în 1929, a fost
aleasă consilier local în
București, alături de alte
feministe precum
Alexandrina Cantacuzino și
Calypso Botez. 
Ella Negruzzi a militat toată
viața pentru emanciparea
femeii, pentru promovarea
culturii, împotriva războiului.
Jurist de seamă și
luptătoare pentru
emanciparea femeii în
România, Ella Negruzzi s-a
stins din viață la București,
pe 19 decembrie 1948.

Anca Chilom 

Costache Negruzzi, 
bunicul Elenei Negruzzi

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 
din Ia[i
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Sunteţi unul dintre cei mai
cunoscuţi avocaţi din România.
De ce aţi ales această profesie?

Iniţial, pentru că am stat în preaj ma
naşilor de botez care erau medici şi
a verilor tatălui meu, un mare
oftal molog şi un internist de excep -
ţie, m-am gândit să mă îndrept
spre medicină. Dar, este adevărat
că, probabil în firea mea era să
vorbesc pentru alţii. Îmi amintesc
că, la opt ani, la înmormântarea
unei colege, m-am trezit vorbind
fiindcă ştiam că la un asemenea
moment se spun câteva cuvinte.
Ulterior, am realizat că, în general,
doream să ajut oamenii să aleagă
dintre două opinii pe cea dreaptă,
cred că întotdeauna a exis tat un
spirit de echitate în fiinţa mea. 
Dar, de dragul acestor unchi, m-am
îndreptat spre medicină şi am dat
examen de intrare la facultate. La
un moment dat, tatăl meu mi-a
spus că şi-ar dori ca fiica lui să
ajungă studentă la 15 ani, ca Iulia
Haşdeu. Nu am reuşit la 15, ci la 16
ani. Am absolvit două clase într-un
an, ca să-i dovedesc tatălui meu că
şi el poate avea un copil care să
răzbească în viaţă. Aşadar, am dat
examen la medicină, numai că
media mea nu a fost suficient de
mare pentru a intra în Bucureşti;
era după două veri în care
învăţasem mult ca să trec cele
două clase. Abia se înfiinţase
Facultatea de Medicină la
Timişoara şi urma să plec acolo.
Tatăl meu nu a fost de acord,
situaţie în care am spus că, dacă
nu pot face medicină, vreau să
urmez cursurile Facultăţii de Drept.
În facultate mi-au plăcut, în
general, toate materiile, iar ideea
aceasta de dreptate mi s-a părut
extraordinară. Nu am regretat
niciodată că n-am urmat medicina. 
Am făcut foarte mult drept civil,
dar, este adevărat, m-a atras
penalul pentru că, în timpul

facultăţii, am avut marea şansă de
a face practică în tribunal pe lângă
Ionel Teodoreanu, care era un
tumult de pasiune juridică, un
vorbitor extraordinar, mult din ceea
ce am învăţat eu în profesie îi
datorez lui şi acelei practici în
tribunal. De aceea, acum, când îmi
vin tineri studenţi la practică, mă
străduiesc, atât cât pot eu, să le
arăt tot ce are frumos această
profesie pentru că, la fel ca
medicina, nu poţi ajunge un avocat
foarte bun, cum nu poţi ajunge me -
dic de excepţie, dacă nu pui într-un

colţ, alături de cunoştinţele
profesionale şi un strop de suflet. 
Am avut norocul de a avea şi în
avocatură civilişti mari în
apropiere. A existat un alt mare
avocat care venea tot din Moldova
ca şi Ionel Teodoreanu, Vintilă
Gheorghiu, care a îndrumat mai
multe generaţii de avocaţi şi toţi
am acumulat drept civil într-o
foarte mare măsură. Ar fi, de
asemenea, profesorul Tudor
Popescu. El ne-a dat exemplu de
inteligenţă absolut superioară, ne-a
învăţat să gândim juridic, ne-a

Iubesc viaţa, nu
numai profesia şi e
mare lucru, spun eu,
că la vârsta pe care o
am, fiindcă ploaia
anilor nu iartă pe
nimeni, pentru mine
viaţa este o bucurie.

AM TOATĂ PREŢUIREA PENTRU
CEEA CE ÎNSEAMNĂ FEMEIA 
ÎN PROFESIA DE AVOCAT
Interviu cu Doamna Avocat PAULA IACOB
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învăţat ce este logica juridică. Au
fost elemente care m-au făcut să
iubesc foarte mult această
meserie, astfel încât la o vârstă la
care alte femei stau mai mult la
coadă la medic, eu colind ţara-n
lung şi-n lat, şi nu numai ţara. 
În opinia mea, avocatura este o
meserie pe care, dacă o face un om
rece şi nepăsător la durerea celor
care apelează la serviciile sale nu
poate să aibă succes. De aceea
spun că sunt de iubit toate profe siile
aflate în slujba omului. Din păcate,
însă, latura mercantilă începe să
primeze peste tot. În timpul tine -
reţii mele, al studenţiei şi apoi în
profesia de avocat, toţi ne zbăteam
în primul rând să facem carieră şi
apoi venea ideea să aduni un ban.
Nu era important. Importantă a
fost, spun eu, pentru generaţia
mea, cariera.

Cea mai mare parte din
activitatea profesională v-aţi
petrecut-o în Tribunal.

Am fost apreciată încă de tânără,
am avut o oarecare clientelă, dar,
vă spun cinstit, am mâncat tribunal
pe pâine. Mi-a plăcut şi am înţeles
că viaţa de tribunal şi cea de avocat
nu pot trăi decât dacă iubeşti să fii
la bară. La bară înseamnă uneori
să stai de dimineaţa până seara în
tribunal. Şi acum mi se întâmplă,
dar niciodată nu simt oboseala
pentru că satisfacţia sufletească pe
care o am în cursul unei zile de
judecată, rezultatele pe care le am
uneori nu se pot compara cu nicio
pereche elegantă de pantofi, cu
nicio poşetă de la o mare firmă. 
Bucuria pe care o are un avocat
atunci când realizează ceva prin
mintea, cunoştinţele şi strădania pe
care le demonstrează în faţa
instanţei de judecată este imensă.
Uneori nu ne înţelegem, avem
conflicte cu procurorii, chiar
judecătorii îşi pierd câteodată

răbdarea, nu ne vorbesc poate cu
respectul de care ar trebui să ne
bucurăm fiecare dintre noi, dar nu
contează. Sunt mult mai mari
bucuriile faţă de micile neplăceri
care trec. E momentul acela
neplăcut, în rest, totul trece. 

În România s-au produs schim -
bări majore în toate domeniile
de activitate. Cum a evoluat sis -
temul nostru juridic din mo men -
tul în care aţi intrat în această
profesie şi până în prezent? 

În afara rigorilor legate de sancţiu -
nile care aveau carater politic, pentru
că se urmărea clar distrugerea
unei clase, distrugerea ideii de
politică de dreapta, deci în afara a
tot ce era legat de Tribunalul
Militar şi de acel gen de infracţiuni
(uneltire contra ordinii sociale etc.),
principiile de drept substanţial erau
reflectate de Codurile Penal şi Civil,
de Codul Familiei. Îmi amintesc că
am participat la un Congres al
Zilelor Justiţiei Germane, unde cei
prezenţi au fost extrem de încântaţi
de modul în care era reglementată
la noi problema copilului din afara
căsătoriei, care avea drept la
moştenire, în vreme ce foarte
multe legislaţii din alte ţări nu
prevedeau aşa ceva. 
Prin urmare, legea în sine nu era o
lege de care să te plângi, dar, din
păcate, interpretările erau făcute

de foarte multe ori ţinând seama
de lupta de clasă, de interesul
clasei muncitoare şi alte elemente
care nu respectau deloc ideea de
dreptate. 
După ’89, sistemul juridic a evoluat
pozitiv, în sensul că acum există o
libertate mai mare de exprimare şi
gândire, există de multe ori
posibilitatea să obţii soluţii în care
să învingă adevărul şi nu neapărat
acuzarea, dar, din păcate, în ultima
vreme, ne-am cam întors la ideea
dosarelor mamut, zeci de volume,
pe care apărarea aproape nu are
timp să le citească. Prin urmare,
mă tem că nici judecătorul, care
are atâtea cauze, nu le poate
parcurge şi, se întâmplă uneori 
să-ţi scape exact un element ce
putea soluţiona într-un anumit fel
cauza. Astfel, ideea acestor dosare
mamut este o greşeală şi o
întoarcere spre justiţia trecutului.
Nu se pot judeca loturi peste loturi.
Omul este cel care greşeşte, unul
singur. Se merge acum foarte mult
pe ideea de crimă organizată. Eu
aş merge mai mult pe fapta per so -
nală şi pe sancţiunea pe care o
merită fiecare om care îşi ames te că
gândurile cu modul de comportare
nefiresc al unora care comit o faptă
infracţională. Aceasta în penal. 
În civil, se întâmplă, din păcate,
ceea ce discutam mai înainte şi
anume dorinţa de bani îi împinge
pe oameni la fapte de o urâţenie
morală care uneori depăşeşte, în
opinia mea, chiar ideea de crimă.
Se întâmplă lucruri urâte, fraţi care
se înşală unii pe alţii, fapte care
demonstrează urâţenia şi micimea
sufletului omenesc. Prin urmare,
şi în civil trebuie luptat împotriva a
tot ceea ce e urât, nu numai în penal. 

Cum aţi defini profesia de
avocat?

Avocatura este o meserie care îţi
cere o memorie prodigioasă,

Am fost apreciată
încă de tânără, am
avut o oarecare
clientelă, dar, vă
spun cinstit, am
mâncat tribunal pe
pâine. Mi-a plăcut şi
am înţeles că viaţa
de tribunal şi cea de
avocat nu pot trăi
decât dacă iubeşti 
să fii la bară. La bară
înseamnă uneori să
stai de dimineaţa
până seara în
tribunal.
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putere de a improviza, capacitatea
de a te apleca cu toată puterea
gândirii tale asupra paginilor
“moarte” ale unui dosar, pagini
cărora tu trebuie să le dai viaţă în
faţa judecătorului şi a procurorului
pentru ca aceştia să înţeleagă de
ce îl aperi pe acel om, criminal sau
un simplu năpăstuit al soartei. Eu,
care ştiu foate bine ce adâncimi ale
gândirii trebuie să cuprindă uneori
profesia aceasta, o iubesc, o fac cu
plăcere. 
Această profesie liberală care este
avocatura, ar trebui să se bucure în
lume de mai multă dragoste,
fiindcă avocatura înseamnă şi
cultură. Marii avocaţi ai acestei ţări
au fost oameni de cultură. Păşim
astăzi pe atâtea străzi cu nume de
jurişti şi habar nu avem că strada
respectivă poartă numele unui om
care a iubit ideea de drept, idee ce
cuprinde în ea, spun eu, cele mai
frumoase sentimente: dragoste
faţă de adevăr şi libertate. 
Profesia de avocat este profesia în
care nu loveşti, ci doar aperi, de
aceea o iubesc din tot sufletul şi
doresc să aibă tot atâta viaţă cât va
avea lumea.

Ce le-aţi sfătui pe doamnele
care doresc să aleagă această
profesie? Cât de dificil este
pentru o femeie să practice
avocatura?

Trebuie să recunosc că femeile
avocat au un mic handicap şi mă
refer la voce, pentru că vocea
bărbatului este mai convingătoare,
mai ales dacă este o voce barito -
nală, care îţi place. Când un bărbat
ridică puţin vocea, răspândeşte
energie în jurul lui. O femeie care
ridică glasul te duce aşa puţin spre
ceva din psihiatrie care se cheamă
isterie. Am auzit recent o doamnă
avocat care era foarte convinsă de
ideile sale, dar care, în opinia mea,
este o  mică soprană. 

De aceea spun că glasul este
uneori un dezavantaj la femei. Însă,
dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti
glasul şi să conduci procesul cu
curaj, dispare acest dezavantaj şi
au fost situaţii în care am văzut
foarte multe femei avocat
învingând pe plan juridic şi al logicii
care trebuie să cârmuiască orice
pledoarie, fiindcă a sări de la o idee
la alta, fără a face o legătură logică
este o mare greşeală. Am văzut
foarte multe femei obţinând
rezultate frumoase tocmai datorită
acestui mod de a-ţi face meseria. 
Eu sfătuiesc pe orice tânăr avocat
să meargă şi să citească revistele
vechi de drept. Este uluitor ce minţi
scânteietoare au avut avocaţii din
anii respectivi.
Am toată preţuirea pentru ceea ce
înseamnă femeia în profesia de
avocat, femeia în viaţa socială, în
cea de familie. Suntem o parte a
omenirii despre care ar trebui să se
vorbească mai frumos, mai mult. 

V-aţi gândit să vă îndreptaţi
spre avocatura de business? 

Aşa cum înainte nu exista
conceptul de supermarket, nu
existau nici aceste mari cabinete
de avocatură. Erau birouri mici,
foarte puţin specializate; se
mergea pe avocatură, în general.
De aceea, eu personal nu am putut
să merg pe o singură latură a
avocaturii, poate şi pentru că sunt
un om care mă plictisesc repede şi
nu aş putea să văd în faţă doar
contracte comerciale, după cum nu
aş putea să văd numai crime. Îmi
place să mă ocup şi de altceva, un
divorţ, un partaj, îmi place şi să
aflu dacă un tablou este cel
original etc. 
În această profesie este viaţă. De
aceea spun eu, a te îndrepta spre
toate aspectele este un mare
avantaj. Este adevărat că, acum,
modern este să mergem pe ideea
societăţilor mari de avocatură. Pe

Din păcate, în ultima
vreme, ne-am cam
întors la ideea
dosarelor mamut,
zeci de volume, pe
care apărarea
aproape nu are timp
să le citească.
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undeva, spun şi eu că nu au
greşit cei care au spus că
„unde-s doi puterea creşte”. Şi
eu am câţiva colaboratori şi
am luat întotdeauna stagiari
lângă mine fiindcă am socotit
că, dacă gândim mai mulţi, nu
se poate să nu iasă ceva mai
mult decât dintr-un singur
creier. Şi am avut permanent
copii deosebiţi la cabinet, care
şi-au construit apoi o carieră
frumoasă.  
Ceea ce reproşez eu caselor
mari de avocatură este că
oamenii stau de dimineaţă
până seara la birou, pe când
noi facem cabinet de două ori
pe săptămână. Nu vreau să
stea omul lipit de cabinet,
pentru că astfel eşti cu
adevărat liber şi mai puţin
funcţionar. Asta înseamnă
profesie liberală. 
Mie mi se pare o eroare a
timpurilor pe care le trăim că
în cabinete oferă consultanţă
juridică ingineri, mediatori etc.
În opinia mea, mediatorul
trebuie să fie cunoscător de
principii juridice, trebuie să
aibă o bază de cunoştinţe care
să-i permită să dea sfaturi.

Din “portofoliul” dvs. fac
parte mai multe cazuri
intens mediatizate. A
reprezentat acest lucru un
avantaj sau un dezavantaj
pentru cariera avocatului
Paula Iacob?

Cel care spune că este un
dezavantaj, nu spune
adevărul. Eu am fost un
avocat cunoscut şi înainte de
1989, fiindcă, aşa cum am mai
spus, am fost permanent în
tribunal. Mediatizarea a venit
după ce am apărut într-un
anume proces. Lui Nicu
Ceauşescu îi datorez mult din

faptul că astăzi sunt atât de
cunoscută. 

V-aţi implicat activ în viaţa
socială.

Participarea mea la viaţa
socială a fost ceva
extraordinar. Am avut norocul
că soţul meu, mare iubitor de
călătorii ca şi mine, a înţeles
când i-am spus că vreau să
particip la reintrarea avocaturii
româneşti în Uniunea Interna -
ţională a Avocaţilor, organizaţie
din care dispărusem în anii de
dictatură. Astfel, am ajuns la
Strasbourg. Am participat,
apoi, la mai multe congrese
ale Uniunii Internaţionale a
Avocaţilor şi, la unul din aceste
evenimente am fost abordată
de două doamne care mi-au
spus: „Sunteţi din România,
una dintre primele ţări care au
înfiinţat Federaţia
Internaţională a Femeilor de
Carieră Juridică, de ce nu
reveniţi la noi? Aţi avut prima
avocată româncă, Ella
Negruzzi”. Şi aşa am aflat de
Ella Negruzzi, am citit tot ce
se putea despre această
minune a lumii juridice, prima
femeie care a reuşit să spargă
zidul baroului şi să pătrundă în
lumea avocaturii, după cum
prima femeie doctor în drept
de la Sorbona a fost tot o
româncă. 
Atunci a renăscut Asociaţia
Femeilor de Carieră Juridică
din România şi cred că
suntem una dintre cele mai
vechi asociaţii non-
guvernamentale din ţară. Am
revenit astfel şi pe plan
internaţional, iar eu personal
am fost aleasă vicepreşedinte
a Federaţiei Mondiale. 
Tot datorită acestei aplecări
ale mele spre lumea vieţii

sociale, am reuşit să organi -
zez, după ce am făcut primul
statut de Club UNESCO din
România, Federaţia Română a
Asociaţiilor, Centrelor şi
Cluburilor UNESCO, al cărei
preşedinte fondator sunt. Mai
mult, datorită nouă, românilor,
s-a înfiinţat Federaţia Euro -
pea nă a Centrelor UNESCO,
am fost prima româncă cu
funcţie de conducere, vicepre -
şedinte, iar astăzi am bucuria
ca Daniela Popescu, expert
UNESCO în România să fie
pre şedinte al Federaţiei Euro -
pe ne şi a unei părţi din
America. 

Printre pasiunile dvs. se
numără motociclismul şi
gazetăria. 

Din facultate am lucrat în
presă, am fost gazetar sportiv
şi acei ani mi-au fost de ajutor,
în sensul că, discutând cu
sportivii, luând interviuri, am
învăţat să mă apropii de
sufletul omului, am învăţat să
iubesc şi să preţuiesc omul.
Am avut o satisfacţie în plus
mergând la meciuri de fotbal,
de handbal, iar participarea la
viaţa de gazetar mi-a servit şi
în profesie. Şi în acest mo -
ment fac parte din colectivul
de redacţie al unui ziar nu
foarte cunoscut, înfiinţat de un
mare gazetar care a fost Dic
Baboian şi al cărui băiat, Karen
Baboian, inginer de profesie, a
preluat meseria de gazetar a
tatălui său şi face această
revistă, intitulată Diplomat
Club. Este vorba despre un
ziar de cultu ră. Şi avem atâta
nevoie de cul tură şi mai ales
de cultură juridică. 
Cât despre motociclism, în
copilăria mea mi-am dorit
teribil de mult o motocicletă.

Deşi tata mi-a promis că-mi
cumpără, la un moment dat
chiar vorbise cu cineva, se
făcuse tranzacţia, după care a
spus, „nu, eu nu vreau să-mi
moară copilul în accident de
motocicletă”. Şi atunci am
făcut primul curs de arbitri de
motociclism şi automobilism
din această ţară. Am fost
arbitru în concursuri naţionale
şi internaţionale, deci am o
calificare în plus. Am fost întâi
coechipier într-o motocicletă
cu ataş. Am vrut însă să
particip şi eu la cursă, aveam
15 ani şi ceva atunci, iar
părinţii nu au ştiut nimic,
numai că cineva mi-a spus că
ar fi văzut-o pe mama în
public. N-am mai văzut nici
curbă, n-am mai văzut nimic şi
astfel s-a terminat şi
concursul meu, exact într-o
arătură, dar şi cariera mea de
motociclist.  
Am făcut şi automobilism.
Soţul meu participa împreună
cu un prieten pe o maşină şi
eu pe alta, însă nu am
terminat cursa pentru că s-a
stricat maşina. A trebuit însă
să promit părinţilor că termin
cu năzbâtiile auto-moto.
Iubesc însă şi literatura,
muzica. Iubesc tot ceea ce
este frumos în viaţă. Doresc
din toată inima şi sper ca,
împreună cu conducerea
Baroului Bucureşti şi a Uniunii
Avocaţilor să facem o
comemorare a marilor avocaţi
români, care au reprezentat
ceva pentru istoria ţării
româneşti. Iubesc viaţa, nu
numai profesia şi e mare
lucru, spun eu, că la vârsta pe
care o am, fiindcă ploaia anilor
nu iartă pe nimeni, pentru
mine viaţa este o bucurie.

Anca Chilom 
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net/o societate de avocatură se
construieşte pornind de la brandul
personal al partene rului/
partenerilor. Putem vorbi
despre celebritate în cazul
avocaţilor? Dacă da, cum ar fi
aceasta definită, din punctul
dumneavoastră de vedere?

Şi în avocatură, pentru a dura,
construcţia trebuie să aibă un
proiect inspirat, o structură
puternică, un constructor destoinic.
Trebuie luciditate şi multă măsură

în viaţa unui avocat pentru a nu
considera “faima cazului” ca fiind
faima lui. 
Celebritatea avocatului înseamnă
recunoaştere multiplă, repetată şi
constantă cu privire la ceea ce face
în fiecare caz, în fiecare zi. Nu te
poţi uita în oglindă şi să-ţi spui: azi
sunt Făt-Frumos sau Zmeul
zmeilor... sunt celebru! Bunul
nume ţi-l recunosc clienţii,
confraţii, autorităţile cărora le
adresezi soluţiile / argumentele. De
aceea, timpul care trece şi te
păstrează ca subiect activ este cel

care dă măsură prezenţei tale
remarcabile sau nesemnificative în
avocatură. 

Faceţi parte din managementul
uneia dintre cele mai
importante societăţi de
avocatură din România. Cât de
importantă este inovaţia în
dezvoltarea unei afaceri în
acest domeniu?

Un mare proiect are nevoie de
atenţia continuă a constructorului
şi de implicarea / creativitatea

Şi în avocatură,
pentru a dura,
construcţia trebuie
să aibă un proiect
inspirat, o structură
puternică, un
constructor
destoinic.

DIN PERSPECTIVĂ ORGANIZATORICĂ, 
SUNT MULTE PÂRGHII CARE TREBUIE
MANEVRATE CU DELICATEŢE
Interviu cu ANA DICULESCU-ŞOVA, Partener Senior, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
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celor atraşi de perspectiva spaţiilor
lui generoase. O societate de
avocatură fondată pe probitate şi
profesionalism are şi premisa unei
dezvoltări aşteptate. Introducerea a
ceva nou într-un sistem implică
inspiraţie şi responsabilitate. Dacă
ar fi să exemplific doar din
perspectivă organizatorică, am
constatat că sunt multe pârghii
care trebuie manevrate cu
delicateţe pentru ca fiecare
membru al echipei să fie şi să se
simtă pe deplin valorificat. 
Arta de a delega, dar a şti în acelaşi
timp tot ce se întâmplă pentru a
interveni cu un remediu la timpul
potrivit, o deprinzi din încercările
zilnice şi te bucuri când, citind cărţi
dedicate management-ului,
constaţi că eşti validat în ceea ce ai
făcut. 
Noutatea în general, ascute
simţurile, cabrează, iar deseori
după ce a fost acceptată, suportă
concursul altei noutăţi... Nu trebuie
ignorat faptul că fiecare decizie /
caz reprezintă prilej de inovaţie. 

NNDKP este unul dintre cele
mai apreciate branduri de pe
piaţa locală a avocaturii de
business. Ce înseamnă acest
lucru pentru cei care lucrează
în firmă?

Pentru mine este o mândrie. Sper
să fie aşa şi pentru ei!

Sunteţi unul dintre cei mai buni
litigatori din ţară. Care sunt
particularităţile acestui
domeniu în comparaţie cu alte
specializări ale avocaturii de
business?

Avocatura este una. Ceea ce se
“vede” mult mai mult la un litigator
este confruntarea directă şi în
cascadă a ideilor juridice, într-un
mediu dat - care ar trebui să fie
solemn - în faţa unui judecător

presupus a fi gata să te asculte şi
să te provoace pe loc la dezvoltări /
clarificări. 
Este o  confruntare reală şi puter -
nică în acelaşi timp a principiilor
dreptului, într-un cadru în care
fiecare caz judecat să echivaleze cu
oficierea unei slujbe. Pentru asta
roba este un însemn al oficierii, iar
sala de judecată (locul pretorului)
este altceva decât o sală de
conferinţe sau un birou unde au loc
negocieri, deşi şi într-un loc şi în
celălalt se decid afaceri sau destine. 
Sigur că unui avocat de litigii zilnic 
i se verifică şi probează capacitatea
de a replica rapid, coerent,
convingător; la fel de des se vede
dacă are umor sau ia totul în tragic
uitând pentru ce este în instanţă;
foarte des îi este solicitată
capacitatea de adaptare la situaţii
neprevăzute în strategia pe care a
discutat-o cu clientul, iar pentru
asta trebuie să ştie repede şi bine
să reacţioneze pentru a nu periclita
cauza. Şi multe alte “detalii” pentru
care ar fi utilă o carte, nu un
interviu.

Ce le-aţi recomanda
doamnelor-avocat care doresc
să aleagă această specializare?

Să se gândească şi mult şi bine
dacă li se potriveşte firii, concepţiei
de viaţă, aşteptărilor partenerilor lor.

De-a lungul anilor, v-aţi
implicat activ în numeroase
proiecte academice şi de CSR
(Corporate Social
Responsibility). Ne puteţi da
mai multe detalii?

O parte dintre proiecte sunt făcute
cu discreţie şi despre ele nu voi
vorbi. Mă bucur însă să pot evoca
un demers pornit din dorinţa de a
crea punţi între generaţiile de
avocaţi ca oameni ai Cărţii, nu
numai ai Legii. Am creat Fundaţia
“Avocat Hurmuz Aznavorian” pentru
a păstra în actualitate una dintre
cele mai spectaculoase figuri ale
vieţii juridice din perioada inter belică.
Am scos o carte-evocare intitulată
“Excelenţă a legii”. În lumea juri -
dică a avut şi are un bun impact.
Dar, pentru că avocatul Hurmuz
Aznavorian a trecut graniţa preo -
cupărilor strict legate de profesie şi
a încurajat oamenii de cultură din
epocă, am decis să creăm suportul
pentru apariţia revistei
“Bucureştiul literar şi artistic”,
revistă care este în al patrulea an
de apariţie. Revista este pe mâinile
bune ale fondatorilor Florentin
Popescu şi Coman Şova - soţul
meu - şi a unei redacţii redutabile. 

Dacă ar fi să o luaţi de la început,
aţi alege tot avocatura? De ce?

Pentru că mă face să privesc înainte
şi înapoi cu bucurie. Pentru că,
respectându-i regulile, este locul
libertăţii creatoare. Pentru că “nu
este în ceartă” cu alte profesii, ci
dimpotrivă, se sprijină pe ceea ce
se întâmplă bine peste tot. Pentru
că mă obligă să fac călătorii în 
cul tură. Pentru că mi-a creat
sentimentul locului potrivit. Pentru
că mă supune înnoirii foarte des,
dar şi pentru multele constrângeri
binefăcătoare.

Anca Chilom 

Ceea ce se «vede»
mult mai mult 
la un litigator este
confruntarea directă
şi în cascadă a ideilor
juridice, într-un
mediu dat - care ar
trebui să fie 
solemn - în faţa 
unui judecător
presupus a fi gata să
te asculte şi să te
provoace pe loc la
dezvoltări /
clarificări. 
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Pentru mulţi, avocatura rămâ ne
un apanaj al bărbaţilor. Face asta
mai dificilă afirmarea fe me ii în
profesie în cele două ţări?

Fără să mă consider o feministă, a
vorbi despre prezenţa femeii în inte -
riorul sistemului judiciar în general
este extrem de provocator pentru a
analiza diferenţele de gen. Un
recurs la istorie este nu doar util, ci
şi necesar pentru a înţelege ce s-a
schimbat şi cum s-a modelat statutul
femeii în cadrul profesiei de avocat. 
Spun asta pentru că, într-adevăr, în
imaginarul colectiv, avocatura
rămâne un domeniu dominat de
bărbatul în costum întunecat sau
robă, cu alură serioasă, severă,
chiar gravă, plimbându-se cu o
servietă pe holurile instanţei sau
pledând în faţa unui judecător (pe
vremuri de multe ori bărbat şi el).
Daumier, caricaturist francez din
secolul al XVIII-lea, a fost cel care a
surprins cel mai bine atitudinea
unor profesii sau politicieni....
Dacă ar fi să mergem pe un
exemplu francez, cutuma barourilor
din Franţa este că, potrivit
dictonului: nu există «sex sub
robă», astfel, atunci când o femeie
pledează în faţa Curţii este «avocat»
şi niciodată «avocată». Dacă, totuşi,
termenul de «avocată» este folosit
în mod curent în vorbirea liberă,
formula de «Maître» (şi nu
femininul «maîtresse», care ar avea
un sens ambiguu...) este ataşată
numelui (indiferent că este femeie
sau bărbat). În limba română,
situaţia este parţial similară. Se
foloseşte titulatura de doamna
avocat şi, neprotocolar, «avocata
mea», însă adresarea cu
«Maestre», azi puţin uzitată, este
folosită cu predilecţie în cazul
bărbaţilor avocaţi.
Între Franţa şi România a fost
întotdeauna o strânsă legătură pe
plan juridic, pentru că ambele au
îmbrăţişat acelaşi sistem de drept

continental, având la bază dreptul
roman.
Parisul şi şcoala franceză de drept
a reprezentat şi reprezintă spaţiul
universitar predilect pentru români
în procesul de formare în domeniul
dreptului. Prima femeie doctor în
drept la nivel mondial a fost
românca Sarmiza Bilcescu
Alimănişteanu (1867-1935). Ea a
fost şi prima femeie care a urmat
cursurile de drept ale Universităţii

Paris 1 Pantheon-Sorbonna.
Sistemul şi prejudecăţile au
împiedicat-o, însă, să practice
această profesie, după ce Curtea de
Casaţie de la Bucureşti i-a refuzat
dreptul de a pleda ca avocat.
În Franţa, contemporanele sale,
OIga Petit (1870-1965), prima
femeie avocat din Franţa, şi Jeanne
Chauvin (1862-1926), cea de-a doua
femeie avocat din această ţară -
între cele două fiind o diferenţă de
câteva zile între momentul în care,
în decembrie 1900, au primit
titulatura de avocat - s-au luptat cu
aceleaşi prejudecăţi. Astfel, o primă
tentativă a lui Chauvin, în 1897, de a
depune jurământul şi de a se înscrie
la Baroul din Paris a fost respinsă
de Curtea de Apel din ca pitala
Franţei. Abia din decem brie 1900,
Jeanne Chauvin a putut prac tica
profesia pentru care se pregătise. 
În România, prima femeie avocat –
vorbim acum de o practiciană a
profesiei de avocat - Ella Negruzzi a
trăit experienţe similare la
începutul secolului al XX-lea.
Cererea sa, depusă la Baroul din
Iaşi, în 1914, a provocat stupoare
printre avocaţi, căci, la trei decenii
distanţă de vorbele lui Titu
Maiorescu: „Cum am putea să
încredinţăm soarta popoarelor pe
mâna unor fiinţe a căror capacitate
craniană este cu zece la sută mai
mică?“ – societatea nu se
schimbase prea mult.

Fără să mă consider o
feministă, a vorbi
despre prezenţa
femeii în interiorul
sistemului judiciar 
în general este
extrem de
provocator pentru a
analiza diferenţele
de gen. 

AVOCATURA, 
O PROFESIE FEMININĂ ÎN POFIDA
PREJUDECĂŢILOR
Legal Magazin a vrut să dea cuvântul Danei Gruia Dufaut, avocat de peste 25 de ani în Baroul Paris şi
de peste 10 ani în Baroul Bucureşti, pentru a ne spune cum vede profesia de avocat din prisma
experienţei pe care o are între Franţa şi România...

Interviu cu DANA GRUIA DUFAUT, avocat în Baroul Paris şi Bucureşti
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Acceptarea formală a femeii în
această profesie, cu toată furtuna
de misoginism stârnită la acea
vreme, nu a însemnat şi sfârşitul
provocărilor pentru femeile care au
ales a profesa dreptul.

Există o diferenţă de statut a
femeii avocat în România
comparativ cu Franţa? 

În România, “tovărăşia” instituită de
sistemul comunist şi tradusă
printr-o prozaică egalitate între
sexe a facilitat, oarecum, o pătrun -
dere mai accelerată a femeilor în
profesiile “rezervate” bărbaţilor,
deci şi în avocatură. Să nu uităm
însă că, în decembrie 1989, la căde -
rea regimului Ceauşescu, profesia
de avocat număra în Bucureşti mai
puţin de 500 de avocaţi, în timp ce,
la acel moment, numai Baroul
Paris număra peste 15.000 de
avocaţi... În Franţa însă pătrunderea
femeilor în profesie are mai
degrabă legătură cu mutaţiile
succesive din cadrul societăţii şi cu
dobândirea de către acestea de
drepturi egale cu bărbaţii.
În prezent, atât în Franţa, cât şi în
România, profesia de avocat este
dominată numeric de femei. 51%
din cei circa 54.000 de avocaţi
francezi sunt femei, iar în România
procentul este, poate, uşor mai mare. 
Cabinetul tradiţional individual al
avocatului cu umeri largi tinde să
se transforme tot mai mult într-unul
asociat ce oferă, pe lângă
reprezentare în instanţă şi servicii
de consultanţă juridică, un sistem
de management cu abordări
profesionale, iar femeile se
regăsesc printre asociaţi. Totuşi,
realitatea este că, cel puţin în
Franţa, doar 25% dintre femei sunt
asociate în cabinete de avocatură şi
participă la capitalul acestuia, iar
situaţia nu diferă cu mult în
România, deşi, în ultimul timp,
tendinţa este una pozitivă.

La nivel discursiv, afirmarea femeii
în avocatură este recunoscută.
Periodic apar informaţii, declaraţii
sau rapoarte care insistă asupra
contribuţiei pe care femeile o aduc
sistemului judiciar dar, din păcate,
toate aceste exprimări traduc, la
modul cel mai vizibil, clişeele
imaginarului colectiv. Se spune
despre femeia-avocat că vine în
profesie cu o anume sensibilitate a
femeii-mamă, a femeii-stăpână a
căminului, că, pentru a reuşi în
carieră, ea «are parte de
înţelegerea familiei»… or, de fapt, ca
în orice profesie, important este nu
sexul, ci formarea profesională,
puterea de muncă şi abilităţile
complementare necesare, în cazul
acestei profesii: cunoştinţele de
psihologie, priceperea de a citi
oamenii şi de a acţiona în sensul
atingerii obiectivelor etc. 
Aşa privite lucrurile, constatăm că
femeile-avocat sunt puse în faţa
aceloraşi provocări în România şi în
Franţa, dar diferenţele de statut
sunt accentuate de abordările
locale… dacă am apleca însă
urechea la tot ce se spune în stânga
şi în dreapta nu am avansa ...
Apoi, există o deosebire importantă
între femeile-avocat din cele două
ţări, care ţine de însuşi sistemul
educaţional. În Franţa, accesul în
profesie presupune un curs de
formare de 18 luni, care este
deschis, în urma unui examen
dificil, studenţilor
absolvenţi ai unei facultăţi
de drept, în principal, dar
şi ai altor şcoli, de comerţ,
de ştiinţe politice sau care
au obţinut în SUA un
Master of comparative
jurisprudence (MJC) -
indispensabil pentru a
lucra într-un cabinet de
afaceri internaţional.
Urmând aceste cursuri,
elevii-avocat sunt formaţi
înainte de toate ca

practicieni. Ei beneficiază de un
stagiu de pregătire de şase luni
într-un cabinet de avocat şi de încă
unul, tot de şase luni, pentru
elaborarea «unui proiect pedagogic
individual».
Asta face ca, la intrarea propriu-zisă
în profesie, vârsta medie să fie una
de peste 29 de ani. O vârstă care
aduce cu sine mai multă experienţă
şi o capacitate mai mare de a porni
mai rapid pe propriul drum. Apoi,
simbolic vorbind, prin depunerea
jurământului de credinţă de către
avocat, acesta este asumat complet
de sistemul juridic, profesional şi
cultural. 
România, care a preluat şi ea
modelul depunerii jurământului de
către avocaţi – în paranteză fie
spus, în 2002, când am intrat în
Baroul Bucureşti, această practică
nu exista – gestul se reduce la unul
pur formal, avocatul fiind, într-un
fel, «aruncat la apă» şi lăsat să se
descurce. Trebuie totuşi să recu -
nosc că au început să fie progrese
şi pe segmentul de formare. Acum,
există şi în România Institutul
Naţional de Pregătire şi
Perfecţionare a Avocaţilor, care se
doreşte a fi o «şcoală a baroului
francez» dar, din păcate, multe
dintre cursuri sunt prea teoretice şi
prea puţin axate pe practică.
Asta explică într-un fel, în opinia
mea, diferenţa de înţelegere şi
modelul diferit de practicare a
profesiei la nivelul celor două ţări.
Avocatul francez, şi nu mă refer
doar la femei, prin contactul
permanent cu comunitatea căreia îi
aparţine, este într-un schimb de
experienţă continuu, este cooptat în
grupuri de lucru, se asociază
pentru realizarea de proiecte, pe
bază de interese, de sex… de
aspiraţii…. În România, schimbarea
percepţiei asupra profesiei vine la
nivel pur individual. Fiecare se
schimbă, ia calea antreprenoria tului,
de exemplu, experimentând. 

Daumier, caricaturist
francez din secolul al
XVIII-lea, a fost cel
care a surprins cel
mai bine atitudinea
unor profesii sau
politicieni....
Dacă ar fi să mergem
pe un exemplu
francez, cutuma
barourilor din Franţa
este că, potrivit
dictonului: nu există
«sex sub robă»,
totuşi atunci când o
femeie pledează în
faţa Curţii este
«avocat» şi niciodată
«avocată». 

Daumier - 
Les Avocats



24 WWW.LEGALMAGAZIN.RO EDIŢIE SPECIALĂ APRILIE 2014

M
A

N
A

G
EM

EN
T/

LE
A

D
ER

SH
IP

Sunteţi, într-un fel, excepţia
care confirmă regula: femeie,
avocat, antreprenor, manager.
Ce v-a determinat să alegeţi
această cale? 

Paradoxal, femeile - deşi domină
numeric sistemul judiciar, aşa cum
am spus – manifestă, încă, o reţinere
în a se afirma, mulţumindu-se cu
un timid loc doi. Decizia de a face
un pas în faţă implică apoi, în plus
faţă de formarea profesională, ca li -
tăţi antreprenoriale şi manageriale.
Atunci când vorbim despre antre -
pre noriat în avocatură importantă
este opţiunea, iar aceasta implică,
pe lângă o capacitate nativă de
independenţă, şi o natură de
«vânzător», capacitatea de a atrage
şi de a păstra clientela, prin
profesionalism. Pe de altă parte,
managementul înseamnă, pe lângă
o bună formare profesională şi
prezenţă de spirit, perseverenţă,
completată de o doză de sensibili tate
şi duritate în acelaşi timp. Femeile
au puterea să se impună şi chiar să
bată cu aceeaşi forţă cu pumnul în
masă, dacă de asta este nevoie. 
Intrarea mea în profesie, prima
dată, în Franţa, a fost una naturală,
chiar dacă alegerea în sine a fost,
cred, programată genetic, pentru
că, în familia mea, dreptul a fost
magistral servit, practicat de tatăl
meu, avocatul Iordan Gruia, şi mai
înainte de bunicul meu, Andrei
Rădulescu, jurist reputat şi
magistrat, academician şi
preşedinte al Academiei Române
între anii 1946-1948 şi preşedinte al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
A fost pentru mine o alegere liberă
şi susţinută de familie, deşi părinţii
mei nu puteau să nu se gândească
la greutatea unui parcurs juridic
într-o ţară de adopţie - Franţa. Cu
toate acestea, temperamentul meu
- sunt o fire năvalnică şi voluntară -
m-a făcut să optez pentru această
meserie din toată inima. Am intrat

în Baroul din Paris în 1987 şi am
început să mă interesez de ceea ce
numim dreptul afacerilor, un
domeniu extrem de dinamic. A fost
alegerea care mi-a deschis calea
antreprenoriatului şi a pionieratului
în practicarea dreptului în România.
În ’90, am revenit în ţară şi am ales
să-mi valorific experienţa şi buna
cunoaştere a practicilor juridice şi
comerciale ale Franţei. În plus, este
important de spus că nimic din
dreptul românesc nu îmi era
necunoscut. Codul Civil român a
fost, la originile sale, puternic
inspirat de principiile Codului
Napoleonian pe care îl studiasem în
facultate, la Sorbona, în timp ce
Codul Comercial a fost influenţat de
Codul Italian din 1880. 
În România post-decembristă,
avocatura de business ţinea de
pionierat, puţini aveau experienţa
pieţei libere. România se angajase
într-un proces de trecere de la
economia centralizată şi monopolul
de stat la comerţul privat. Atunci
m-am lansat, alături de puţini alţii,
într-un formidabil efort de a construi
şi a pune bazele juridice ale pieţei
libere şi a fost o epocă pasionantă. 

Au fost atuurile de început ale
Cabinetului GRUIA DUFAUT. La
început, mi-am asumat misiunea
de a acompania societăţile
franceze, răspunzând nevoilor lor
cotidiene şi oferindu-le o viziune
largă asupra economiei româneşti.
În plus, serviciile s-au bazat pe
cunoştinţele privind practicile
juridice din Franţa şi din România.
Apoi, în paralel cu formarea echipei
– pe mulţi dintre avocaţi i-am
selectat de pe băncile facultăţii –
am început să ne extindem
competenţele, practică pe care o
continuăm şi azi. La început,
lucram pe privatizări şi achiziţii. Pe
măsură ce timpul trecea şi am fost
confruntaţi cu problemele specifice
ale clienţilor noştri am dezvoltat
alte competenţe de dreptul aface ri lor,
fuziuni şi achiziţii, dreptul muncii,
fiscalitate, litigii etc. 

Privind în urmă cum calificaţi
toţi aceşti ani de practicare a
profesiei, în România şi Franţa?

Sunt peste 25 de ani de când practic
această profesie şi mai mult de 22
de ani pasionanţi pe care i-am pe -
trecut în România. Nu regret nicio
zi care mi-a adus noi experienţe,
noi provocări. În plus, am şansa de
a avea în perma nenţă o dublă
perspectivă asupra profesiei, ceea
ce îmi conferă un avantaj competitiv
în raport cu alţi avocaţi. 
Cred, de asemenea, că firea mea
critică mă determină să vreau şi să
pot face în permanenţă mai mult.
Priorităţile mele au ţinut şi ţin de
menţinerea unui standard înalt în
avocatură, în selectarea
colaboratorilor, fără compromisuri
de natură etică şi profesională. Este
ceva de care în România este mare
nevoie, inclusiv în profesia noastră,
iar asta îmi arată că alegerile mele
au fost bune şi au un viitor. 

Anca Chilom 

Sunt peste 25 de ani
de când practic
această profesie şi
mai mult de 22 de
ani pasionanţi pe
care i-am petrecut în
România. Nu regret
nicio zi care mi-a
adus noi experienţe,
noi provocări. În
plus, am şansa de a
avea în permanenţă
o dublă perspectivă
asupra profesiei,
ceea ce îmi conferă
un avantaj
competitiv în raport
cu alţi avocaţi. 
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Irina 
Stănculescu 
A CONTRIBUIT DECISIV 
LA EVOLU IA 
SOCIETĂ II MUȘETESCU, 
STĂNCULESCU 
ȘI ASOCIA II

De multe ori, intrând într-o sală de
judecată, m-am întrebat ce, oare, îl
definește pe un avocat mai mult
decât pe un altul, ce anume ne
determină să ne punem soarta în
mâna unuia, mai mult decât într-a
altuia? 
Pe Irina Stănculescu am întâlnit-o
în cabinetul său de avoca tură, un
cabi net în care, de la intrare, te
fasci nea ză, în principal, două
aspecte: rafi na mentul, pe de o
parte și atmosfera de lucru intens,
pe de alta. Ulterior, am realizat că
aceste două aspecte fac parte din
calităţile ce o definesc pe doamna
Irina Stănculescu. 
Inteligentă și tenace, Irina a înţeles
rapid dinamica timpului său și, mai
ales, modalitatea de a maximiza
succesul - forma rea unei echipe
competitive care să ofere un avantaj
unic diferenţiat. 

Astfel, în urmă cu mai bine de
6 ani, Irina Stăn culescu, ală -
turi de Arthur Mușetescu, a
fondat societatea de avo ca -
 tură Mușetescu, Stăn cu lescu

și Asociații,  punând, astfel, lao lal tă atât
competența, cât și experiența, de peste

14 ani, a celor doi membri fon datori. 
Debutând cu un număr de 5 avocați,  so cie   -
 tatea Mușetescu, Stănculescu și Aso  ciații
s-a impus rapid „on the legal Market”, ca
un punct de referință, aflân du-se, astăzi,
într-o continuă ex pan siune. 
Dispunând de mai multe departamente
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speciali zate în diverse ramuri de drept, atât de
consul tanță cât și de litigii, societatea Mușe -
tescu, Stănculescu și Asociații benefi ciază astăzi,
de competența a 15 avocați colaboratori și
numeroși experți implicați în diferite proiecte de
anvergură. 
Profesionalismul echipei formate în jurul Irinei și
al lui Arthur, se reflectă în creșterile financiare
constante, precum și în dez vol ta rea și extinderea
relațiilor cu diverși colabo ratori externi ca execu -
tori judecătorești, notari, experți contabili, eva lua -
 tori, media tori, lichidatori, detectivi și tra du cători
auto rizati, poziționând, astfel, societatea pe un
trend permanent ascendent. 
Succesul societății este garantat și de va rie tatea
serviciile oferite, respectiv de consul tanță specia -
lizată, asistență și reprezentare juridică de înaltă
calitate, în domenii precum insolvența, dreptul
civil și dreptul penal, dreptul internațional privat,
drept fiscal, dreptul proprietății intelec tuale,
dreptul familiei și dreptul muncii.
Strategia Irinei nu se oprește, însă, aici. Alături de
Arthur, și-a propus ca societatea să-și extindă aria
serviciilor oferite, orien tân du-se către sectorul
arbitrajului inter național și sectorul energiei
regenerabile.
Doamna avocat Irina Stănculescu, partener fon -
dator și manager al societății Mușetescu, Stăn -
 culescu și Asociații, s-a remarcat prin ex celență
în conducerea firmei, în coordo na  rea echipei și în
dezvoltarea relațiilor cu clienții.
Irina Stănculescu este, astăzi, o femeie de afaceri
împlinită, care a reușit să îmbine în mod ar monios
cariera profesională cu latu ra personală, fiind
avocat de succes și mamă dedicată în același
timp.

MEMBRII ECHIPEI
SUNT MOTIVAȚI 
SĂ ÎȘI DEPĂȘEASCĂ
LIMITELE
Interviu cu IRINA STĂNCULESCU, partener fondator și manager al societății
Mușetescu, Stănculescu și Asociații

Aveți 14 ani de experiență în 
do me niul juridic, iar în prezent
sunteți partener fondator al
societății de avocatură
Mușetescu, Stănculescu și
Asociații. Care a fost drumul
profesional până la acest
moment?

Am debutat, în anul 2000, ca tânăr
avocat stagiar sub îndrumarea
domnului avocat Dumitru Gaze -
tovici, fost președinte al Secției
Civile la Înalta Curte de Casație și
Justiție, o somitate în materie de
drept. 
Drumul profesional a continuat cu
șase ani în cadrul Societății
Naționale a Petrolului Petrom
S.A. transformată ulterior în
Societatea Comercială Petrom

S.A., moment în care s-a și
demarat procesul de privatizare a
companiei.
Pe parcursul acestor ani am
îmbinat experiența profesională
cu atribuții precum conducerea
Departamentului Juridic, ocupând
funcția de Director, consilier pe
probleme juridice al Directorului
General, am coordonat departa -
mentul de relații cu autoritățile,
am făcut parte, în calitate de
membru, din comisia cu atribuții
pe Legea 10/2001, membru AGA
și în multe Consilii de
Administrație în diverse companii
în care S.C. Petrom S.A. deținea
pachetul majoritar.
De asemenea, am reprezentat
Societatea ca membru în cadrul
Comitetului Național Român al
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Consiliului Mondial al Energiei și
am făcut parte din colectivul
Consiliului Legislativ din cadrul
Agenției Naționale de Reglementări
în Domeniul Energiei.
În cadrul Departamentului juridic
al Petrom am coordonat
profesional 250 de juriști, atât din
structura centrală, cât și din cele
52 de sucursale, cât deținea
societatea pe atunci.
Experiența de la Petrom, complexi -
tatea și diversitatea problemelor
juridice m-au făcut să am o dez -
voltare profesională concentrată, o
viziune națională de ansamblu a
practicii judiciare, o participare
activă la procesul de reglementare,
iar toate acestea m-au pregătit
pentru provocările concurenței de
pe piață și în vederea încheierii
unui parteneriat pentru propria
mea societate de avocatură.

Ce înseamnă pentru dumnea voas -
tră poziția de partener fondator al
unei societăți de avocatură?

Poziția de partener fondator repre -
zintă pentru mine încununarea
cunoștințelor profesionale dobân -
dite în procesul unei practici
îndelungate și totodată, îndepli -
nirea unui vis. Anii de experiență în
domeniul juridic m-au pregătit în
vederea luării celor mai bune
decizii de business pentru a aduce
societatea pe o poziție de top în
piața de avocatură din România.
Înființarea unei societăți de
avocatură într-o piață aflată în
plină expansiune, cu o concurență
acerbă, a fost bazată pe viziunea
de ansamblu la nivel național și
inter na țional. Experiența de la
com pa nia Petrom s-a regăsit și în
mana gementul propriei companii,
iar diversitatea problemelor
juridice pe care le-am gestionat pe
par cur sul carierei juridice a
constituit sur  sa de inspirație
pentru dome niile în care activează

societatea Mușe tescu,
Stănculescu și Asociații.

Înțeleg, atunci, că sunteți
mulțumită de rezultat și că vă
bucurați pe deplin de beneficiile pe
care le implică înființarea unei
societăți de avocatură.

Într-adevar, decizia de a înființa
societatea de avocatură Mușe -
tescu, Stănculescu și Asociații,
alături de Arthur Mușetescu, a fost
o decizie foarte bună. Cea mai
bună dovadă, în acest sens, este
creșterea rapidă a numărului de
clienți ai firmei, precum și poten -
țialul pe care îl avem în momentul
de față pentru a ne extinde și a
începe noi proiecte. Provocarea și
farmecul carierei mele constau în a
fi avocat și manager al companiei
în același timp, de a lua decizii la
un nivel mai amplu și de a păstra în
permanență o viziune globală
asupra businessului.

Cum se împacă latura
profesională cu cea de familie
pentru o femeie avocat?

Avocatura este o profesie carac -
terizată prin dinamism și varietate,
iar femeia avocat este obișnuită cu
un ritm alert de viață, astfel încât
se împacă foarte bine latura
profesională cu cea de familie.
Copilul meu s-a născut odată cu
cariera de avocat, iar cele două
planuri au funcționat de minune. În
esență, familia este principalul
sprijin pe care îl am în muncă, sur -
sa inepuizabilă care mă impulsio -
nea ză în permanență să ating re -
zultate extrem de bune și să
progresez.
Un aspect important al acestui
dublu rol, mamă – avocat, este
capacitatea de a găsi un echilibru
între cele două, de a reuși să
gestionezi timpul de așa manieră
încât să acorzi atenția necesară
atât familiei, cât și dezvoltării unei
afaceri de succes.
Consider că succesul într-o carieră
poate fi sărbătorit pe deplin numai
alături de familie și prieteni, astfel
că aceste două planuri sunt ab so -
lut necesare în viața unei femei.

Care este cultura organizațională a
societății Mușetescu, Stănculescu
și Asociații și prin ce se caracte ri -
zea ză leadershipul impus de
dumneavoastră?

„Respect și promptitudine” este
de  viza pe care o promovăm în ca -
drul societății Mușetescu, Stăncu -
les cu și Asociații, iar cultura orga -
ni z ați o nală se bazează pe
colaborarea în cadrul echipei, pe
responsabilitate și profesionalism.
Echipa este compusă din avocați
specializați în domenii diverse, care
au capacități profesionale remar -
ca bile, abilități de integrare și cola -
borare în echipă și aptitudini de
comunicare foarte bine dezvoltate.

În cadrul
Departamentului
juridic al Petrom am
coordonat
profesional 250 de
juriști, atât din
structura centrală,
cât și din cele 52 de
sucursale, cât
deținea societatea
pe atunci.
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Leadershipul pe care îl promovez
implică, în primul rând, abilitatea
de a construi o echipă solidă, ai
cărei membri sunt tratați cu cole -
gialitate, impunând, prin puterea
exemplului, un model de înalt pro -
fesionalism în domeniul avocaturii.
Încerc să impulsionez fiecare avocat
să aibă o dezvoltare personală
armonioasă, cu îndrumare către
ramurile de drept de care este
pasionat și în care demonstrează
aptitudini deosebite. O caracte risti -
că esențială a organizării societății
este faptul că membrii echipei sunt
motivați să își depășească limitele,
să se implice în proiecte cât mai
ample, să participe la programe de
dezvoltare profesională. În acest
fel, fiecare membru al echipei
evoluează constant, se
responsabilizează și capătă o
viziune globală asupra pieței, fiind
în permanență la curent cu toate
noutățile din domeniul juridic și cu
situația economică actuală.

Ce puteți să ne spuneți despre
experiența profesională a doam -
nelor avocat din cadrul Societății
Mușetescu, Stănculescu și Asociații?

Echipa Mușetescu,
Stănculescu și
Asociatii este
com   pusă majori tar
din avocate, fiecare
acoperind diverse
arii de specializare,
precum corporate,
fuziuni și achiziții,
drept interna țio nal,
insolvență, drept
penal, drept admi -
nis trativ și fiscal,
drept civil și
comer cial.
Doamnele avocat
din cadrul socie -
tății de avocatură
reprezintă cu succes clienții, atât în
fața instanțelor și autorită ților de
stat, cât și în relațiile contrac tuale
de business, par ticipă la negocieri,
dez voltă strategii pe termen lung în
parteneriatele profesionale și
dispun de toate resursele necesare
pentru a evolua în cariera juridică.
Spiritul de echipă este susținut de
o comunicare armonioasă și
productivă, astfel încât avocații
tineri și pasionați, împreună cu cei
având mai multă experiență în

domeniu, formează echipe foarte
bine pregătite să ofere cele mai
bune soluții clienților firmei.

Care este, din punctul
dumneavoastră de vedere,
importanța femeilor în avocatură? 

Perspectiva feminină în acest
domeniu se remarcă prin armonia
dintre strategia abordată, rigu ro -
zitate, atenția la detalii, abilitățile de
comunicare și negociere, pe de o
parte, și intuiția, pasiunea și
imaginația, pe de alta. În avocatură
femeile sunt respectate și apre ciate,
întrucât analiza performanței în
domeniul juridic se bazează pe
vastitatea cunoștințelor juridice, pe
modalitatea în care sunt abordate
problematicile și pe strategiile
dezvoltate. Consider că nu se poate
afirma faptul că există diferențe sub
aspectul importanței femeilor sau
bărbaților avocat, iar domeniul
avocaturii este unul în care femeile
și bărbații ocupă poziții de egalitate
și în care succesul este garantat de
colaborarea între avocați. În do me -
niul juridic femeile ocupă o poziție
marcantă, iar acest fapt se reflectă
în numărul doamnelor avocat care
ocupă funcții de conducere în
firmele de avocatură. Societatea
Mușetescu, Stănculescu și Asociații
este compusă dintr-o echipă mixtă,
atât la nivelul parteneriatului, cât și
al colabo rării, cu un număr apro xi -
mativ egal de femei și bărbați, pre -
gătirea profesională fiind crite riul în
baza căruia se face aprecierea.
Dată fiind importanța femeilor
avocat în acest domeniu, idealul ar
fi ca fiecare femeie care dorește să
urmeze o carieră în avocatură să
înțeleagă faptul că a avea un plan
profesional și unul personal de
succes sunt accesibile oricărei
persoane ambițioase și să găsească
curajul de a întreprinde ceva măreț.

Mircea Fica 

Ascultând-o pe 
Irina Stănculescu 
am înțeles, poate mai
mult decât oricând, ce
anume înseamnă un
avocat de înaltă clasă.
Dincolo de
profesionalism,
inteligență și ambiție,
Irina Stănculescu
practică avocatura
păstrându-si valorile si
reperele morale,
eleganța și
rafinamentul, făcând-o
cu adevărat unică. 
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Când aţi conştientizat faptul
că doriţi să deveniţi avocat,
în ce context? Cât de mult
au contat recomandările
familiei?
Mi-am dorit să fiu avocat încă
din liceu, fără ca familia să fi
avut vreo influenţă asupra
mea. Dimpotrivă, mulţi s-ar fi
aşteptat să urmez una dintre
profesiile tradiţionale din
familia mea - fie farmacia, ca
bunicul din partea ma mei, fie
medicina, ca tatăl meu. Am
avut însă un unchi avocat, care
m-a “inspirat” prin
conversaţiile pe care le purtam
cu el. Lectura a jucat, la rândul
ei, un rol semnificativ, dar nu
cea marxistă, fireşte. 
Am intuit că studiul dreptului
îmi poate oferi cel mai bine
deschiderea de care aveam
nevoie, din punct de vedere
intelectual, potrivit formaţiei
mele umaniste. La început a
fost mai mult provocare apoi a
devenit plăcere şi pasiune.
Dreptul te îndeamnă la studiu
permanent, îţi oferă prilejul să
înveţi mereu ceva nou, îţi pune
mintea la treabă şi îţi dezvoltă
gândirea. După terminarea
facultăţii, am avut şi alte opor -
tunităţi profesionale în afara
avocaturii - să fiu judecător
sau consilier în comerţul exte -
rior. Nu am avut nicio ezitare -
am rămas mereu fidelă profe -
siei de avocat. Nu am regretat
niciodată alegerea făcută.

Ce model de profesori aţi
avut în facultate şi ce
model de avocaţi aţi urmat
în primii ani de carieră?
Fac parte dintr-o generaţie
norocoasă prin aceea că am
avut câţiva profesori de elită,
formaţi la şcoala de drept
interbelică, sau din perioada
imediat următoare celei
interbelice - profesorul
Tomulescu la drept roman;
profesorul Romulus Ionescu la
drept administrativ; profesorul
Savely Zilberstein la procedură
civilă; profesorii Constantin
Stătescu şi Francisc Deak la
drept civil; profesorul Sanda
Ghimpu la dreptul muncii; pro -
fesorul Tudor Popescu la drep -

tul comerţului interna ţio nal;
profesorul Volonciu la drept
procesual penal şi profesorul
Costică Bulai la drept penal.
Am avut şi profesori excepţio -
nali din generaţiile următoare
celor dintâi menţionaţi -
profesorii Gh. Beleiu, Viorel
Ciobanu, Corneliu Bârsan, Ion
Molcuţ, Ioan Muraru, Gh. Mi tra -
che şi alţii - oameni extrem de
valoroşi, care sunt emblematici
pentru reputaţia Facultăţii de
Drept a Universităţii Bucureşti,
pe care am absolvit-o în 1979. 
După admiterea în profesia de
avocat, am cunoscut jurişti de
elită, precum Doru Cosma,
Paul Vlahide, Dana Nistor,
Constantin Vişinescu, oameni
deosebiţi, modele inexistente,
din păcate, astăzi în lumea avo -
ca turii. De la fiecare, profesori
sau avocaţi, am avut de învăţat
câte ceva, fiecare m-a influen ţat
într-un fel sau altul în carie ra
mea. I-am respectat şi i-am
preţuit. O importantă contribu ţie
la formarea mea profesională,
ca jurist, în special în domeniul
dreptului comerţului internaţio -
nal şi în materie de arbitraj, a
avut-o domnul profesor Octavian
Căpăţână, un redutabil spe cia -
list al dreptului internaţional
privat, arbitru, cu care am
colaborat mai mulţi ani în
cadrul Universităţii Bucureşti.
Perioada de pregătire a docto -
ratului, pe care l-am susţinut
sub coordonarea domniei sale,

a fost una dintre cele mai
plăcute din cariera mea. 
De asemenea, un rol deosebit
pentru evoluţia mea profe sio na -
lă ca avocat l-a avut maestrul
meu, domnul avocat Mihail
Ghica, un civilist de marcă. Am
lucrat împreună aproape zece
ani, într-o perioadă extrem de
grea pentru avocatura din
România: 1980-1989, când
exerciţiul profesiei era destul
de limitat în substanţa sa (nu
puteam prelua orice cauze,
clienţii erau dirijaţi printr-un
mecanism administrativ
subordonat autorităţii centrale,
baroul nu era independent,
veniturile erau plafonate şi “se
împărţeau” cu “colectivitatea”
profesională din care eram
obligaţi să facem parte). În
urmă cu trei ani, societatea de
avocaţi STOICA & Asociaţii i-a
acordat domnului Ghica
premiul pentru excelenţă în
cariera juridică, în semn de
preţuire pentru contribuţia sa
adusă profesiei de avocat.

Aţi avut o contribuţie deci si vă
în dezvoltarea socie tăţii de
avocaţi STOICA & Asociaţii.
Prin ce se caracterizează
stilul dumneavoastră de
leadership? Cât de dificil a
fost să formaţi o echipă de
avocaţi redutabilă?
Înfiinţarea societăţii de avocaţi
STOICA & Asociaţii a fost
marcată de o dublă provocare:
intrarea în vigoare a legii pri -
vind profesia de avocat, după
ani întregi de restricţii aduse
caracterului liberal al profe -
siei; întemeierea unei structuri
profesionale proprii, cu caracter
independent, dar şi cu respon -
sabilităţi specifice. Pasiunea
pentru profesia de avocat m-a
ajutat să înving dificultăţile. 
Am avut şi o altă şansă, de a

O FEMEIE TREBUIE SĂ ŞTIE 
SĂ ARMONIZEZE VIAŢA PERSONALĂ CU CEA
PROFESIONALĂ, CEEA CE POATE PRESUPUNE
UNELE SACRIFICII SAU RENUNŢĂRI
Interviu cu CRISTIANA I. STOICA, Partener Fondator, STOICA & Asociaţii

Am rămas mereu fidelă profesiei
de avocat. Nu am regretat
niciodată alegerea făcută
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colabora în mod direct la
întemeierea societăţii de
avocaţi alături de partenerul
meu de viaţă, Valeriu Stoica.
Împreună am trecut mai uşor
peste greutăţi. Însă în perioada
cât el a făcut parte din guvernul
României, ca ministru al jus ti -
ţiei, eu m-am ocupat singură
de coordonarea societăţii,
având însă şi sprijinul unor
colegi mai tineri, fideli atât
instituţiei, cât şi profesiei. Este
vorba, în primul rând, de colega
mea, Cătălina Dicu, care ne-a
fost alături din primul moment
şi ne este şi astăzi alături,
după 20 de ani. Ca să formezi o
echipă nu este uşor. E o muncă
permanentă, cu suişuri şi
coborâşuri. Nu toţi oamenii
sunt la fel de receptivi sau de
binevoitori să facă parte dintr-o
echipă, sau să înveţe. În timp,
cei care sunt dornici să cons tru -
iască alături de tine rămân şi
se pot bucura de rezultatele
acestor eforturi comune. De
fapt, nu cred că e vorba de
leadership în profesia noastră.
Contează însă autoritatea pe
care o poţi avea asupra celor
cu care lucrezi, generată de
experienţa de viaţă şi profesio -
nală; este important să te poţi
bucura de respectul celor care
sunt în stare să îl acorde celor
de la care au ce învăţa. Şi nu în
ultimul rând, contează să faci
echipă cu cei care gândesc şi
muncesc la fel ca tine.
Valoarea echipei în ansamblul
său este fundamentală pentru
reuşita în profesia de avocat.

Care sunt atuurile STOICA
& Asociaţii într-o piaţă atât
de dinamică şi cu un grad
ridicat de concurenţă?
Într-adevăr, avocatura nu mai
este aceeaşi nici cu profesia de
dinainte de 1989, nici cu profe -

sia din anii 1990-2000. Întrucât
universităţile particulare au
absorbit un mare număr de
absolvenţi, am ajuns astăzi să
fim în jur de 25.000 de avocaţi
în România. Cum avocaţii
absolvenţi ai atâtor universităţi
din ţară sunt produsul mai
multor stiluri academice, este
evident că şi barourile reflectă
acest caracter diversificat al for -
mării profesionale a avocaţilor. 
Înainte de a vorbi despre con -
curenţă, mai degrabă vorbim
de variate moduri de exercitare
a profesiei, multe dintre ele
uşor distanţate de stilul clasic,
documentat teoretic şi juris pru -
denţial, fundamentat pe o rela ţie
obiectivă cu clientul, în care
elementul financiar nu juca un
rol primordial. Astăzi, profesia
se defineşte altfel. Nu ştiu
dacă este bine sau rău, ştiu
doar că este diferit de ceea ce
am învăţat eu de la genera ţiile
precedente de avocaţi că ar
însemna profesia de avocat.
Cât priveşte concurenţa
propriu-zisă, aceasta, când
există, este binevenită, numai
să fie loială. Poţi face faţă
tuturor acestor încercări
promovând un stil consecvent
ca profesionişti ai dreptului,
dovedind respect faţă de client
şi faţă de magistraţi ori jurişti
sau autorităţi, cu aplecare
permanentă către studiu şi
informare. Şi, aşa cum am mai
spus, promovând spiritul de
echipă şi activitatea de grup,
poţi să fii mai puternic, deci,
mai eficient.

Ce le recomandaţi tinerelor
absolvente de Drept? Ce ar
trebui să evite? Către ce arii
de practică să se îndrepte?
Prima recomandare, pe care
aş face-o nu numai tinerelor
absol vente ale unei facultăţi de

drept, este următoarea: să
preţuiască week-end-urile nu
numai pentru a merge la teatru
sau la shopping, dar şi pentru
studiul dreptului sau pentru o
lec tu ră adiacentă dreptului, -
filozofie, artă, istorie.
Dezvoltarea intelec tuală a unei
profesioniste a dreptului poate
fi un atu exce lent în cariera sa.
În al doilea rând, să evite
interesul exclusiv financiar
pentru profesie; să descopere
frumuseţea acestei profesii
fără vreun interes anume;
când profesia este stăpânită
suficient de bine şi când ai
puterea de a convinge prin
argumente subtile de drept,
întemeiate pe o cultură juridică
construită cu multă răbdare,
atunci vor veni şi rezultatele
financiare. Iar în privinţa
domeniilor de practică a
dreptului, aici e greu să dai
sfaturi. Depinde de deschiderea
fiecăruia către un domeniu sau
altul. Pot însă spune din capul
locului că, dacă mai sunt şi
obli gaţii de familie de susţinut,
o femeie trebuie să ştie să ar mo -
ni zeze viaţa personală cu cea
profesională, ceea ce poate
presupune unele sacrificii sau
renunţări. Nu le poţi împăca pe
toate. Dar poţi să te bucuri de
toa te, dacă eşti răbdător şi înţelept.

STOICA & Asociaţii este
recunoscută pentru spri -
jinul constant al artiştilor şi
pentru programe de CSR.
Ce strategie aveţi în acest
sens, pentru anii următori? 
Am învăţat de-a lungul
timpului că trebuie să ai grijă
şi de cei de lângă tine, alţii
decât familia sau prietenii. Am
învăţat acest lucru în familie şi
m-am străduit să îi învăţ şi pe
colegii mei mai tineri acest
lucru. De aceea, trebuie să fim

mereu preocupaţi să sprijinim
pe cei în nevoie, oricât de puţin,
printr-un gest frumos, priete nos
şi constant. De doi ani, sunt
membru în board-ul Fundaţiei
Orange (care este o fundaţie cu
dimensiune internaţională),
bucurându-mă de o experienţă
inedită alături de persoane şi
de personalităţi extraordinare
din România şi din Franţa,
pentru că împreună încercăm
să promovăm proiecte şi să
susţinem proiecte extrem de
valoroase pentru comunitate -
susţinerea de proiecte medi -
cale pentru copiii cu probleme
de auz, integrarea persoanelor
cu handicap auditiv în mediul
social, sprijinirea unor instituţii
de educaţie şi de cultură în acti -
vitatea lor destinată persoa -
nelor cu probleme auditive ş.a. 
De asemenea, societatea de
avocaţi STOICA & Asociaţii
susţine constant câteva aso -
ciaţii şi fundaţii din România
care sunt dedicate proiectelor
sociale sau medicale pentru
copii şi persoane în vârstă:
Ovidiu.Ro, Little People, Salvaţi
Copiii, Hospice ş.a. Mai mult,
am ajutat tineri artişti - pictori,
sculptori, fotografi, arhitecţi,
solişti vocali sau instrumentişti
- oferindu-le burse sau
sponsorizări pentru susţinerea
proiectelor lor de afirmare
profesională. Mulţi dintre ei au
obţinut rezultate foarte fru -
moa se şi îmi place să cred că
acest lucru a fost posibil  şi
pentru că au primit din partea
noastră la momentul potrivit
ajutorul de care aveau nevoie
pentru a se lansa. 
Sperăm ca, încet-încet, o ase me -
nea atitudine să devină obişnuită
în România. Până la urmă, este
vorba despre o filozofie de viaţă. 

Mircea Fica 
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În anul 2012 ați aniversat 15
ani de când Salans a intrat
pe piața românească de
avocatură, dumneavoastră
fiind una dintre puținele
doamne manager ale unei
firme multinaționale. Ce a
însemnat Salans în cariera
dumneavoastră, după
experiențele de la NNDKP și
Altheimer & Gray?

Salans a fost locul de care mă
leagă unele dintre cele mai
importante realizări din viața
profesională. În anul 2005 am
devenit primul partener român
într-o firmă internațională din
România, iar în 2008 am fost
numită managing partner. Pe
lângă aceasta, două mandate
din cele trei pe care le-am avut
ca membru al Consiliului de
Administrație al AmCham și
Președinte al Comitetului
AmCham de Guvernanță
Corporativă s-au derulat tot în
perioada Salans. 

Ce a reprezentat pentru
dumneavoastră și pentru
echipa pe care o conduceți
transformarea Salans în
Dentons? Ce schimbări
structurale au avut loc în
angrenajul firmei?

Transformarea nu a venit în
urma preluării unei firme de
avocatură de către alta, ci a fost
rezultatul unificării a trei firme
de renume, Salans, Fraser
Milner Casgrain (Canada) și
SNR Denton. Vorbim de un
proces extrem de complex, la
capătul căruia s-a format
Dentons, un jucător
internațional de top 10, cu peste
2.600 de avocați în mai mult de
75 de birouri în toată lumea.
Noul brand și noua structură au
avut în spate o muncă asiduă de

DENTONS 
ESTE UN JUCĂTOR
INTERNAȚIONAL DE TOP 10
Interviu cu ANDA TODOR, Managing Partner, Dentons București
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luni de zile.
Odată ce lucrurile s-au așezat la
nivel global, pot spune că în
activitatea de zi cu zi a biroului
din București nu au intervenit
schimbări majore. Dentons s-a
integrat rapid în peisajul pieței
românești de avocatură și a fost
implicată în proiecte de referință
pe parcursul primului an de
activitate, pe care l-am
aniversat în luna aprilie. Printre
acestea, unul din cele mai
importante a fost asistarea
statului român (prin intermediul
Departamentului de Energie) cu
privire la cea mai mare ofertă
publică pe piața de capital din
România, având ca obiect
listarea companiei naționale de
gaze naturale Romgaz SA.
Acoperirea internațională a
firmei Dentons ne oferă acum
acces la o și mai bogată gamă
de resurse, și de asemenea, la
clienți care ar fi fost mult mai
greu sau aproape imposibil de
abordat în absența unei rețele
atât de puternice. În acest
context, a crescut semnificativ
numărul de cereri privind
contribuția Bucureștiului la
oferte pentru panelurile unor
firme multinaționale cu
prezență trans-continentală sau
pentru proiecte regionale
derulate în mai multe jurisdicții.

Conduceți Comitetul de
Guvernanță Corporativă din
cadrul AmCham. Cum perce -
peți evoluția instituțională a
țării noastre din perspectiva
acestei organizații? 

AmCham a fost prima
organizație de business care a
militat pentru un dialog activ și
transparent cu instituțiile
statului. Sunt foarte bucuroasă
să amintesc aici, pe lângă Codul
de Guvernanță Corporativă pe

care l-am inițiat acum câțiva
ani, încă un proiect, mai recent,
pe care l-am coordonat fiind la
Dentons, și anume ghidul
«Principiile anti-corupție ale
AmCham România», care a
servit ca document de lucru
pentru Strategia de Anti-
corupție inițiată de Ministerul de
Justiție în anul 2013. Ambele
documente au fost recomandate
în luna martie a acestui an ca
ghiduri de bună practică de
către Leading Practice
Exchange, o platformă de
colaborare între Forumul
Economic Mondial și experți din
cadrul PACI (Inițiativa de
parteneriat împotriva corupției).

Cum colaborează doamnele
avocat din cadrul biroului
Dentons București? 

Colaborarea este excelentă,
avocatele din firmă lucrează
foarte bine în echipă și este de
remarcat că numărul lor a
crescut în ultimii câțiva ani. O
femeie este mai atentă la
detalii, poate avea o capacitate
mai mare de a empatiza și, de
multe ori, o mai bună capacitate
de a relaționa cu cei din jur. 
La nivel global, în Dentons
există o rețea activă a femeilor,
«Cross-Regional Women’s
Network», al cărei scop este de
a facilita comunicarea în rândul
doamnelor avocat și a dezvolta
activități de dezvoltare
profesională în cadrul firmei,
precum și programe de
responsabilitate socială.

Cum percepeți dezvoltarea
avocaturii de business din
țara noastră, ținând cont de
întețirea concurenței din
această piață extrem de
dinamică, precum și de
exigențele tot mai ridicate

ale clienților?
Evoluția pieței de avocatură se
află în strânsă legătură cu cea a
climatului economic. Iar
climatul economic este la
rândul său puternic influențat
de investiții. 
Dacă nu se fac investiții,
economia scade sau în cel mai
bun caz stagnează. Revin la
piața de avocatură - ea s-a
redesenat substanțial în ultimii
4-5 ani, respectiv de la
momentul declanșării crizei
economice. Ce mi se pare foarte
interesant de constatat în acest
context este faptul că în ciuda
situației economice dificile și
chiar dramatice uneori,
majoritatea firmelor de
avocatură, fie ele mari sau mici
au rezistat. S-au adaptat din
mers, au redus costurile, au
creat noi structuri de onorarii,
noi produse și servicii, totul
pentru a veni în întâmpinarea
clienților.

Cum se împacă viața de
familie cu o activitate de
manager și de avocat extrem
de solicitantă?

Profesia de avocat nu este una
cu program fix, iar eu mi-am
asumat acest lucru, mai ales
atunci când am ales să lucrez
într-o firmă internațională.
Devenind partener, apoi mana -
ging partner, bineînțeles
responsabilitățile au crescut,
dar am încercat să creez și să
mențin un echilibru între viața
personală și cea profesională.
Familia mă înțelege, mă susține
și este mândră de realizările
mele, iar sprijinul lor mă ajută
să trec mai ușor peste
perioadele în care muncesc
până după miezul nopții. 

Mircea Fica 

Dentons s-a integrat
rapid în peisajul
pieței românești de
avocatură și a fost
implicată în proiecte
de referință pe
parcursul primului an
de activitate, pe care
l-am aniversat în
luna aprilie.

La nivel global, în
Dentons există o
rețea activă a
femeilor, «Cross-
Regional Women’s
Network», al cărei
scop este de a facilita
comunicarea în
rândul doamnelor
avocat și a dezvolta
activități de
dezvoltare
profesională în
cadrul firmei,
precum și programe
de responsabilitate
socială.
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De ce aţi ales avocatura 
de business şi de ce 
societatea de avocaţi 
PETERKA & PARTNERS?
Încă de la începutul carierei am
lucrat în avocatura de business şi
experienţa primilor ani de
avocatură m-a determinat să îmi
doresc o carieră în această
direcţie. Este adevărat că, de cele
mai multe ori, începuturile
carierei de avocat nu îţi oferă
suficiente provocări profesionale,
fiind mai mult vorba despre o
perioadă de acumulare de
cunoştinţe şi experienţă care,
ulterior, se dovedesc a fi extrem
de utile. 
Motivul principal pentru care am
continuat în această ramură este
caracterul complex al avocaturii
de business. Acesta presupune
să stăpâneşti mai multe domenii
de drept, fiecare constituind un
element important în orice
operaţiune de business. În plus,
fiecare tranzacţie/operaţiune are
particularităţile sale şi necesită o
abordare personalizată. 
Colaborarea cu PETERKA &
PARTNERS a însemnat pentru
mine revenirea la o structură
internaţională după trei ani de
muncă într-o societate de
avocatură locală. Am ales
PETERKA & PARTNERS pentru
că era o societate ce urma să
intre pe piaţa din România, ceea
ce pentru mine a constituit o
provocare. 

Cât de dificil este manage -
men tul unei societăţi
multinaţionale de avocatură?
Care sunt provocările, dar şi
avantajele?

Managerul unei societăţi de
avocatură trebuie să îmbine
calităţile unui avocat profesionist
cu abilităţile de conducere şi
organizare. În acest context, am

preluat managementul biroului
din România în noiembrie 2012,
la doi ani de la începerea
colaborării cu PETERKA &
PARTNERS.
Comparativ cu alte domenii, nu
consider că nivelul de dificultate
al managementului unei societăţi
multinaţionale de avocatură este
mai scăzut sau mai ridicat,
întrucât avocatura este, în fond,
un business care depinde
întotdeauna de contextul
economic, oferind unui manager
atât provocări cât şi avantaje.
Pentru un manager, echipa este
foarte importantă, una dintre
provocări fiind construirea unei
echipe închegate care să fie

capabilă să răspundă cu
profesionalism tuturor
necesităţilor unei societăţi
multinaţionale de avocatură. O
altă provocare, este, în viziunea
mea, gestionarea unei situaţii de
criză precum momentul în care
un avocat senior părăseşte
societatea. Aceste cazuri nu
trebuie să afecteze în niciun fel
relaţia societăţii de avocatură cu
clientul şi transferul dosarelor
trebuie gestionat cu maximă
atenţie şi diplomaţie de către
manager. 
Referindu-mă la contextul pieţei
actuale, managementul unei
societăţi multinaţionale de
avocatură reuşeşte să pună

Managerul unei
societăţi de
avocatură trebuie să
îmbine calităţile
unui avocat
profesionist cu
abilităţile de
conducere şi
organizare

ESTE IMPORTANT SĂ REUŞESC SĂ
REPRODUC ABILITĂŢILE DE
MANAGER ŞI ÎN VIAŢA PERSONALĂ
Interviu cu COSMINA ARON, Partner, Director for Romania, PETERKA & PARTNERS
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managerul în rolul de strateg,
fiind nevoit să aibă capacitatea de
a înţelege toate aspectele
afacerilor clienţilor din medii
economice foarte variate şi de a
adapta particularităţile legislaţiei
din România în vederea alegerii
celei mai bune variante pentru
acestea. 
Alături de cele menţionate mai
sus, provocările zilnice sunt
reprezentate atât de creşterea
portofoliului de clienţi, într-o
economie destul de volatilă şi un
mediu de afaceri competitiv pe
piaţa avocaturii, precum şi
păstrarea relaţiilor cu clienţii
existenţi nu doar prin oferirea de
servicii juridice de calitate ci şi
printr-o abordare personalizată
şi înţelegerea business-ului
fiecărui client. 
Printre avantajele unei poziţii de
management în cadrul unei
societăţi multinaţionale de
avocatură, aş aminti, apartenenţa
la o corporaţie cu o structură
organizaţională bine determinată
care îţi oferă toate instrumentele
necesare dezvoltării unei cariere
profesionale solide cât şi şansa
de a-ţi clădi o imagine în concor -
danţă cu nivelul profesional atins. 
Poziţia de manager al PETERKA
& PARTNERS România, ca o
încununare a celor zece ani de
carieră, îmi oferă o satisfacţie
profesională care reuşeşte să mă
determine să tratez provocările
fiecărei zi la birou într-o notă
pozitivă. 

Cât de importantă este
creativitatea în cazul
managementului unei
societăţi de avocatură?

Când vorbim despre creativitate,
de cele mai multe ori, ne gândim
la domenii precum media,
producţie şi industrie, în general
la acele domenii unde

promovarea este foarte
puternică. În ultimii ani, piaţa
avocaturii de business a devenit
nu doar extrem de competitivă cu
privire la diversitatea şi calitatea
serviciilor, dar şi surprinzător de
schimbătoare, tranzitând spre un
mediu în care inovaţia şi
creativitatea fac diferenţa în
relaţia cu clienţii. 
Din acest punct de vedere,
PETERKA & PARTNERS este un
model de creativitate în rândul
societăţilor de avocatură din CEE.
Concentrată în nouă ţări din sud-
estul Europei, PETERKA &
PARTNERS promovează un
model de business unic, fiind o
societate de avocatură complet
integrată, cu adevărat regională,
complet independentă, activând
ca o corporaţie cu management
local. Pentru clienţi, produsul
inovativ PETERKA & PARTNERS

prezintă următoarele avantaje
principale: structura uniformă de
onorarii la nivel de regiune
(exceptând cazul particular
Rusia); un singur avocat ca
persoană principală de contact şi
servicii stabile şi de aceeaşi
calitate.

Cât de dificil este pentru un
manager al unei societăţi de
avocatură să găsească
echilibrul între viaţa
profesională şi cea personală?

În contextul mediului de afaceri
în care îmi desfăşor activitatea,
păstrarea echilibrului dintre viaţa
profesională şi cea personală
devine de cele mai multe ori o
misiune greu de îndeplinit. Zilnic
sunt nevoită să iau decizii care
dezavantajează viaţa personală
sau măcar îngreunează
îndeplinirea atribuţiilor de
familie. Cu toate acestea, mă
consider o persoană care a
reuşit, mai mult sau mai puţin,
să îmbine partea profesională cu
viaţa privată, cariera
neîmpiedicându-mă să am o
familie şi activităţi
extraprofesionale. 
Provocările zilnice şi situaţiile
neaşteptate care presupun
complexitatea unei funcţii de
management sunt, în mod
evident, factorii care determină
ca timpul petrecut în familie să
fie limitat. În acest sens, este
important să reuşesc să
reproduc abilităţile de manager
şi în viaţa personală, neprivind
acest timp limitat ca pe un
minus, ci consumându-l la un
nivel mult mai concentrat.
Cariera de avocat implică destul
de multe sacrificii dar, ca în orice
alt domeniu, este important să îţi
placă ceea ce faci. 

Anca Chilom 

Mă consider o
persoană care a
reuşit, mai mult sau
mai puţin, să îmbine
partea profesională
cu viaţa privată,
cariera
neîmpiedicându-mă
să am o familie şi
activităţi
extraprofesionale. 
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În calitate de partener–
fondator al firmei, aţi avut şi
aveţi mai multe
responsabilităţi, pe lângă
cazurile de care a trebuit să vă
ocupaţi. Care sunt acestea?
În primul rând, statutul de partener
presupune responsabilitate în faţa
clienţilor. Indiferent care ar fi
dinamica echipei, contextul de piaţă
sau gradul de complexitate al unui
mandat, lanţul responsabilităţii
începe şi se termină cu Partenerul,
pe care clienţii îl vor vedea
întotdeauna ca fiind garant al
calităţii consultanţei oferite de
echipa sa de avocaţi. 
Partenerii sunt direct responsabili
de reputaţia şi profesionalismul
casei de avocatură pe care o
reprezintă, aceste două coordonate
fiind în strânsă legătură cu
dezvoltarea business-ului şi
consolidarea portofoliului de
clienţi. În plus, pentru o casă de
avocatură de talie internaţională
cum este cazul nostru, partenerii
trebuie să aibă mereu în vedere
alinierea la aşteptările, obiectivele
şi standardele asumate prin
afilierea la o reţea globală. 
În acest context, recrutarea
avocaţilor potriviţi este esenţială,
pe toate palierele de pregătire - de
la nivelul de junior (interni aflaţi
poate la primul contact cu
realitatea profesională şi cu
activitatea unei case de avocatură
de talie internaţională), până la
avocaţi seniori (profesionişti cu
experienţă dovedită şi un portofoliu
pe măsura exigenţelor noastre,
care vin să completeze şi să ne
consolideze echipa). 
Pentru un senior, rolul de
coordonare pe diverse proiecte şi
arii de practică implică într-o
oarecare măsură şi
responsabilitatea de a forma
oameni - un întreg proces de
mentoring care presupune atât
dezvoltarea abilităţilor tehnice ale

avocatului, cât şi cultivarea acelor
soft skills extrem de importante
pentru parcursul său profesional.
Este o responsabilitate foarte
mare, dar şi un proces permanent
de dezvoltare personală. Şi eu
învăţ, la rândul meu, de la fiecare
dintre colegii mei. 
De asemenea, încurajez o parte
dintre iniţiativele sociale pe care
Clifford Chance Badea le derulează
în fiecare an. Avem câteva cauze de
suflet pe care le susţinem activ şi
încurajăm acest spirit al dăruirii şi
în interiorul echipei. 
Unul dintre lucrurile pentru care
insist întotdeauna în discuţiile cu
colegii mei este deschiderea către
piaţă, indiferent că vorbim de clienţi

activi sau potenţiali. Cu alte
cuvinte, activitatea de educare şi
adaptare la nevoile pieţei. Ca parte
a unei reţele globale, Clifford
Chance Badea are acces la
practica şi cazuistica internaţională
– elemente atât de relevante în
contextul globalizării de astăzi.
Încercăm să informăm şi să
pregătim jucătorii locali prin
întâlniri sau seminarii tematice pe
care le organizez alături de avocaţi
pe diverse arii de practică. 
Nu în ultimul rând, statutul de
Partener la una dintre cele mai
importante case de avocatură din
România vine şi cu datoria de a
veghea la dezvoltarea coerentă şi
sănătoasă a pieţei de profil.

Ca parte a unei
reţele globale,
Clifford Chance
Badea are acces la
practica şi cazuistica
internaţională –
elemente atât de
relevante în
contextul 
globalizării 
de astăzi. 

CARIERA DE AVOCAT
CORPORATE PRESUPUNE
ANUMITE RIGORI ŞI SACRIFICII
Interviu cu NADIA BADEA, Partener, Clifford Chance Badea
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Contribui, ori de câte ori am ocazia,
la iniţiativele lansate în acest sens,
alături de alţi colegi de breaslă. 

Care sunt avantajele pe care o
firmă internaţională le oferă
tinerilor avocaţi care doresc
să-şi construiască o carieră în
avocatura de business?
Clifford Chance Badea este biroul
local al celei mai mari firme de
avocatură din lume şi cea mai
mare firmă internaţională prezentă
pe piaţa locală. În portofoliu avem
cele mai sofisticate tranzacţii din
regiune, ceea ce presupune
accesul şi specializarea avocaţilor
pe jurisdicţii diferite, cu grad variat
de complexitate. Pe lângă această
pregătire pe care o asigurăm
colegilor noştri, asocierea cu cele
mai importante nume din piaţă la
nivel global este, fără îndoială, un
motiv de mândrie greu de egalat şi,
pentru marea lor majoritate, cea
mai mare provocare profesională. 
Pentru unii poate fi o rampă de
lansare, însă pentru marea
majoritate a avocaţilor cu care
lucrăm, Clifford Chance Badea
reprezintă mediul în care pot atinge
maximum de performanţă în
carieră. Dovadă este fluctuaţia
foarte mică de personal pe care o
înregistrează firma noastră în
ultimii ani, atât în rândul avocaţilor,
cât şi în departamentele
administrative. 

Coordonaţi departamentele de
Corporate/M&A şi Real Estate.
De ce aţi ales aceste domenii?
Cât de dificil a fost?
Aş putea spune că, într-o mare
măsură, ariile de practică pe care
m-am specializat de-a lungul
anilor au în comun expunerea la
proiecte de anvergură
internaţională, care vin cu
oportunităţi, dar şi cu provocări
profesionale. 
Nu este uşor să administrezi

mandate de o asemenea
complexitate, să coordonezi relaţia
cu mari investitori internaţionali
sau autorităţi de reglementare din
alte jurisdicţii, asigurând, în
paralel, bunul mers al activităţii
biroului la nivel local. 
Însă contextul economic din ultimii
ani ne impune un ritm atât de alert
şi o intensitate la care nicio casă de
avocatură de talie internaţională nu
rezistă prea mult decât dacă
rămâne în permanenţă conectată
la realitatea şi provocările pieţei
globale de profil.

Care ar trebui să fie, în opinia
dumneavoastră, atributele unui
avocat de business de succes?
Depinde de personalitatea
fiecăruia, însă orice carieră solidă
se construieşte prin talent şi
vocaţie. Cariera de avocat
corporate presupune anumite
rigori şi sacrificii pe care numai

cineva dedicat va fi dispus/ă să le
facă. 
Într-un mediu atât de competitiv şi
dinamic cum este avocatura, mai
ales la nivel internaţional, esenţiale
sunt pregătirea profesională şi
valenţele morale ale avocatului în
cauză. Şi, desigur, pasiunea. Este
foarte important să îţi placă ceea
ce faci. Indiferent de cât de greu
poate fi uneori, doar cu pasiune
sinceră poţi obţine performanţă.
Fiecare proiect reprezintă o
provocare unică, niciun mandat
nou nu seamănă cu cel dinainte,
iar în momentul în care închizi
tranzacţia şi clientul tău este
mulţumit, satisfacţia este imensă.

În orice domeniu este deosebit
de important să acorzi în egală
măsură timp atât vieţii
personale, cât şi celei
profesionale. Dumneavoastră
cum reuşiţi? 
Cu siguranţă că mulţi oameni de
afaceri (doamne şi domni,
deopotrivă) pot spune că
satisfacţiile personale şi
profesionale pe care le au în
prezent ascund în spate multe
sacrificii. Pentru mine, regretul cel
mai mare este că responsabilităţile
de la birou mă împiedică să îmi
petrec suficient timp alături de
familie.
Încerc în permanenţă să găsesc
echilibrul între viaţa profesională şi
cea personală şi îi încurajez pe
colegii mei să facă acelaşi lucru.
Sunt perioade în care proiectele ne
pot ţine la birou zile la rând, însă
căutăm de fiecare dată să
recuperăm acest timp cu zile libere
alături de familie. Nu este
întotdeauna uşor, dar prin
disciplină şi administrarea
riguroasă a timpului caut să îmi
organizez cât mai eficient viaţa la
birou şi acasă.

Anca Chilom 

Într-un mediu atât
de competitiv şi
dinamic cum este
avocatura, mai ales
la nivel
internaţional,
esenţiale sunt
pregătirea
profesională şi
valenţele morale ale
avocatului în cauză.
Şi, desigur, pasiunea. 
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Lucrând de cele mai
multe ori cu
companii străine, am
avut șansa de a avea
clienți care privesc
lucrurile în același
mod ca și noi, și care
au urmărit exclusiv
calitatea serviciului
juridic prestat de noi. 

Cred că atunci când
formezi o echipă este
important să cauți
oameni cu care să
rezonezi.

Anul acesta Hațegan Law
Office aniversează 10 ani de
existență, ajungând să fie
apreciat și respectat de
clienți, parteneri și adversari.
Cât de mult a contat stilul
dumneavoastă de leardership
în evoluția sănătoasă a
cabinetului?

Cred că a contat mult și spun
asta pentru că l-am transformat
de vreo trei ori în această
perioadă și am constatat
adaptarea întregii echipe la el.
Cred că am trecut de la
înființarea biroului Hațegan
printr-un proces de naștere,
creștere și maturizare foarte
vizibil și mă bucur că am o
echipă alături de mine care a
înțeles valorile și principiile pe
care le-am transmis și le-a
transpus în toate acțiunile
noastre, în beneficiul clienților
noștri. Cred că atunci când
formezi o echipă este important
să cauți oameni cu care să
rezonezi, dar mai ales tineri
“deschiși la minte”, care cred că
împreună facem mai mult decât

de unii singuri, care să
recunoască valoarea unui
serviciu de calitate și să fie
dispuși să se dezvolte pentru a-l
putea presta. De asemenea, cred
că este important ca fiecare
membru al echipei să își
recunoască limitele și să
recunoască în ceilalți calitățile pe

care el nu le are. Totodată, în
ultimii ani cred din ce în ce mai
mult în “acordarea de spațiu”
colaboratorilor noștri, pentru a
se manifesta pe sine în toată
creativitatea și potențialul lor,
rezultând cam de fiecare dată
plusvaloare în tot ceea ce facem
pentru clienții noștri.

CLIENȚII PRIVESC LUCRURILE
ÎN ACELAȘI MOD CA ȘI NOI
Interviu cu IOANA HAȚEGAN, Managing Partner, Hațegan Law Office
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Majoritatea avocaților care
activează în cabinetul
dumneavoastră sunt femei.
Este mai ușoară colaborarea
cu doamnele? 

Eu nu am intenționat acest lucru.
Pur și simplu am găsit avocați
foarte bine pregătiți și de foarte
bună calitate umană, care
întâmplător sunt în majoritate
femei. Atunci când am recrutat și
promovat colegi în biroul
Hațegan, am urmărit exclusiv
criterii de pregătire profesională,
performanță și calitate umană,
toate la fel de importante pentru
noi. Pe de altă parte, lucrând de
cele mai multe ori cu companii
străine, am avut șansa de a avea
clienți care privesc lucrurile în
același mod ca și noi, și care au
urmărit exclusiv calitatea
serviciului juridic prestat de noi.
Criteriile au fost cele ale
consecvenței, temeiniciei,
empatiei, frumosului, eleganței,
rafinamentului, care sunt toate
atribute importante pentru un
avocat. Cred că aceste trăsături
prezente la majoritatea
membrilor echipei noastre ne
diferențiază pe piața avocaturii și
constituie fundamentul
dezvoltării sustenabile a
organizației noastre.

Cum vedeți cabinetul
dumneavoastră peste 10 ani? 

Peste 10 ani ceea ce am construit
până azi va avea o altă imagine
dar va păstra cu siguranță
aceleași valori și principii pe care
le-am respectat și promovat și
până acum. Cum va arată? Nu
cred că se mai pot face astfel de
predicții în anul 2014. Ritmul
vieții este atșt de alert și de
imprevizibil încât nu cred că se
mai pune problema unor proiecții
pe termen atât de lung. Aceasta

este mai degrabă o obișnuință a
generației anterioare, pentru
care ideea de construcție era în
strictă legătură cu perioade de
timp prestabilite. Ritmul vieții a
devenit mult mai dinamic,
tehnologia evoluează și
companiile au devenit mult mai
flexibile și mai conștiente de
necesitatea de se adapta repede
la acest ritm. Același lucru
trebuie să facem și noi. Biroul
Hațegan este membru exclusiv
pentru România al Alfa
International – Global Legal
Network, o rețea internațională
de firme de avocatură prezentă în
150 de țări din lume, care
organizează 2-3 conferințe
internaționale în fiecare an,
fiecare pe alt continent. Acesta
este barometrul nostru de
verificare la nivel mondial, care
până acum a funcționat foarte
bine. Acolo avem perspectiva
internațională asupra lui Încotro?
și În cât timp? 

Sunteți organizatorul princi -
pal al Balului Vienez de la
Timișoara, eveniment social
și cultural de anvergură, care
se desfășoară în fiecare an.
Cum au primit companiile și
instituțiile din Timișoara
acest eveniment și ce
surprize pregătiți pentru
ediția următoare?

Orașul Timșoara, deși destul de
reticent la prima ediție, a devenit
din ce în ce mai atras de a vedea
acest eveniment caritabil ca pe
un eveniment al orașului, benefic
din punct de vedere cultural,
social, educațional, instituțional,
diplomatic și desigur și pentru
mediul de afaceri local și
interacțiunile acestuia cu invitați
de la București sau din afara
țării. Am încheiat parteneriate
strategice cu Primăria Timișoara

și Consiliul Județean, cu
Inspectoratul Școlar pentru
recrutarea celor 48 de debutanți,
cu Aeroportul Timișoara pentru
invitații din afara țării și
promovarea evenimentului
nostru pentru a fi vizibil pentru
pasagerii tuturor zborurilor
interne și internaționale, cu
Asociația Timișoara Capitală
Culturală Europeană. Balul
Vienez de la Timișoara este un
eveniment caritabil în beneficiul
Fundației Internaționale United
Way, partenerul nostru caritabil
și prin această intiațivă am
încercat sa arătăm prin acțiunile
noastre că e important să dai
înapoi o parte din ceea ce ai
primit printr-o dezvoltare de
succes a activității profesionale.
Suntem încrezători că Balul
Vienez de la Timișoara, ediția a
III-a, va continua în același spirit
și sperăm să aducem în orașul
nostru oameni din mediul
cultural, politic, diplomatic și de
afaceri care să constituie
adevărate modele de urmat
pentru tineri dar și pentru socie -
tatea timișoreană, în general.

Cât de mult vă ajută familia în
carieră?

Am două fete minunate, Flavia, 8
ani, și Alma, 4 ani, care mă ajută
să îmi găsesc echilibrul necesar
unei vieți armonioase. Sunt doi
copii minunați cu care încerc să
interacționez permanent pentru
a le educa în spiritul unor valori
sănătoase care să le ajute să
trăiască viața cât mai frumos. Iar
ele pe mine mă învață să
transmit mesaje simple, clare,
care au o eficiență mult mai
mare și sunt de natură să
determine mult mai repede și
mai bine rezultatul dorit. 

Mircea Fica 

Biroul Hațegan este
membru exclusiv
pentru România al
Alfa International –
Global Legal
Network, o rețea
internațională de
firme de avocatură
prezentă în 150 de
țări din lume, care
organizează 2-3
conferințe
internaționale în
fiecare an, fiecare pe
alt continent. Acesta
este barometrul
nostru de verificare
la nivel mondial, care
până acum a
funcționat foarte
bine.

Suntem încrezători
că Balul vienez de la
Timișoara, ediția a
III-a, va continua în
același spirit și
sperăm să aducem în
orașul nostru oameni
din mediul cultural,
politic, diplomatic și
de afaceri care să
constituie adevărate
modele de urmat
pentru tineri dar și
pentru societatea
timișoreană, în
general.
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FEMEILE SUNT 
MAI ATENTE ȘI MAI
CONȘTIINCIOASE
DECÂT BĂRBAȚII
Interviu cu ROXANA LUPU, Managing Partner,  Lupu & Partners
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Societatea dumneavoastră a
demarat un proiect ambițios de
rebranding. Ce obiectiv are
acest program și care sunt
pașii campaniei?

În primul rând, prin acest
rebranding, am dorit să reflectăm
nivelul de dezvoltare atins de SCA
Lupu & Partners. Parte integrantă
a unui amplu proces de poziționare
pe piața românească de profil,
rebrandingul este menit să ne
consolideze poziția în zona de top
din “legal” și, nu în ultimul rând, să
ofere o identitate vizuală unitară
asupra tuturor ramurilor noastre
de activitate, fie că este vorba de
avocatură, mediere sau de
optimizare fiscală. Totul a început
în urmă cu jumătate de an când, cu
ajutorul agenției de marketing
interactiv a Grupului de Presă
Semnal (www.semnal.eu), am făcut
un research pentru a vedea cum ne
percepe piața de legal și care sunt
așteptările potențialilor clienți.
După aceea am stabilit obiectivele
campaniei de rebranding, mesajul
principal și modul în care vom
integra totul. A urmat lansarea
noului nostru site
(www.lupupartners.ro) precum și
monitorizarea reacțiilor clienților și
competitorilor noștri.

Aveți o echipă formată din
avocaţi, contabili şi specialişti,
care oferă servicii de avoca -
tură, mediere și optimizare
fiscală. Cum percepeți mediul
de afaceri românesc în anul
2014? Care sunt principalele
sale probleme?

În general sunt o fire optimistă. De
aceea, 2014 îl percep ca un an plin
de provocări, care îi va răsplăti pe
cei care se vor implica 100%.
Mediul de afaceri, din fericire
curățat de falșii manageri (criza a
avut și rolul de a face curățenie în

business-ul românesc), a prins
deja semnalele pozitive ce vin
dinspre economiile occidentale.
Semnale care ne spun clar: “Deși
trebuie să manifestăm în
continuare prudență, este timpul
să apăsăm pedala de accelerație.”
Probleme? Ar fi multe de discutat
pe această temă dar mă
mulțumesc să semnalez una
singură: impredictibilitatea
sistemului fiscal. Toți clienții noștri
ne-au semnalat acest mare
neajuns al mediului de afaceri din
țara noastră.

Cu excepția breslei executorilor
judecătorești, doamnele sunt
majoritare în toate profesiile
liberale juridice și economice.
Cât de importante sunt
doamnele avocat pentru
economia românească?

Având în vedere faptul că dominăm
(cel puțin numeric) zona de “legal”
este clar că suntem foarte
importante. Femeile sunt, în
general, mai atente și mai
conștiincioase decât bărbații. Fapt
care le recomandă pentru toate
zonele care implică concentrare
maximă.

Care au fost
cele mai
eficiente decizii
de business
luate de
dumneavoastră
în ultimii ani și
care au fost
principalele
lecții ale crizei
economice care
a vlăguit
România?

Principalele
lecții? În primul
rând am învățat
că, pentru a trece

cu bine peste perioadele dificile,
esențial este să te adaptezi. Și să
iei decizii. Și, ca să parafrazez un
cunoscut guru al management-
ului: “Mai bine iei o decizie greșită,
decât să nu iei nici una”. Spre
norocul nostru am reușit să luăm
doar decizii bune. Încă de la
debutul acestei crize, era clar că
economia se va contracta puternic
și că esențial va fi să câștigăm o
cotă cât mai mare din piața de
legal. Una din căile prin care
puteam rezolva problema market-
share-ului era promovarea. Am
decis ca, printre alte metode de
promovare, să mizăm puternic pe
mediul on-line. Azi, după o muncă
titanică, ne putem mândri cu o
prezență deosebită pe internet:
peste 22 de site-uri, conturi de
social-media pe toate rețelele etc.
Un al doilea obiectiv: să
diversificăm și să creștem calitatea
serviciilor noastre. Astăzi oferim o
gamă largă de servicii integrate:
avocatură, mediere și optimizare
fiscală, fapt care ne-a permis să
intrăm în rândul marilor case de
avocatură din București.
Bineînțeles că nu am fi reușit toate
acestea fără suportul echipei
noastre, care s-a ocupat
întotdeauna, cu promptitudine și
profesionalism, de toate cazurile
clienților. Prin diverse metode (am
crescut onorariile avocaților
colaboratori  și am avut grijă să
atragem și să menținem
performerii), am întărit tot timpul
echipa, fapt care a condus,
inevitabil, la creșterea numărului
de clienți și la fidelizarea celor
existenți.
Ca o concluzie, pot spune că 
anul 2014 va fi unul de referință
pentru noi, marcând practic
momentul în care ne-am așezat
confortabil la masa jucătorilor de
top din legal-ul românesc. 

Mircea Fica 

Am întărit tot timpul
echipa, fapt care a
condus, inevitabil, la
creșterea numărului
de clienți și la
fidelizarea celor
existenți.

Anul 2014 va fi unul
de referință pentru
noi, marcând practic
momentul în care
ne-am așezat
confortabil la masa
jucătorilor de top 
din legal-ul
românesc. 
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Cât de dificil este pentru o
femeie să-şi construiască o
carieră în avocatura de
business? Cum au decurs
lucrurile în cazul
dumneavoastră?

Se tot vorbeşte despre concepte
diferite: avocatura clasică şi cea
de business. În realitate,
avocatul rămâne un artist, în
esenţă: oratorul, histrionicul.
Eu cred că pentru a fi avocat, îţi
trebuie chemare, iar pentru a
face din avocatură un business,
îţi trebuie organizare. 
Nu sunt împotriva avocaturii de
business, dar să ne înţelegem:
poţi fi un mare avocat şi fără să
fii un manager performant, după
cum poţi fi un manager
excepţional şi să nu excelezi în
avocatură. Aşa cum poţi fi un
chirurg de excepţie, dar să nu fii
un bun manager de spital.
Din păcate, profesia de avocat a
devenit o afacere în toată
regula: cu oameni de PR, de
marketing, cu preluarea
conceptelor de management, cu
standardizare. Revenind la
întrebarea dumneavoastră, 
“Cât de dificil este pentru o
femeie să-şi construiască o
carieră în avocatura de
business?”, eu aş răspunde 
că într-atât încât să-mi
sfătuiesc fetele să urmeze o cu
totul altă profesie dacă nu au în
sânge dragostea pentru
avocatură…
Este dificil să fii deopotrivă,
avocat cu normă întreagă şi
manager. Mai ales ca femeie,
când ai şi copii, pentru care
trebuie să îţi rezervi timpul şi
disponibilitatea necesare…
Personal, nu cred că mi se
potriveşte partea cu
managementul. Am însă o
calitate, de a căuta mereu calea
înţelegerii amiabile şi cred că un

contract bun este cel în care
toate părţile sunt mulţumite.
Contractul în care numai unul
câştigă nu este un contract bun.
Eu cred în specializare şi în
lucrul făcut cu profesionalism.
S-ar putea să am stofă de lider,
dar cu siguranţă nu am
pregătirea necesară, aşa că nu
pot să îmi asum statutul de
manager. Las asta în sarcina
asociaţilor mei.

Care sunt, în opnia
dumneavoastră,
particularităţile unui
management performant al
unei case de avocatură,
comparativ cu cel al firmelor
care activează în alte
domenii?
Principala diferenţă este că
managerul unei firme de
avocatură trebuie să fie avocat.
Nu poţi “importa” un manager
profesionist care să-ţi
administreze societatea de
avocatură, aşa cum, de obicei,
se întâmplă cu firmele în alte
domenii de activitate. 
De regulă, în discuţiile iniţiale
cu clientul, vin partenerii. Cu ei
se negociază, lor li se explică
detaliile cazului, ei stabilesc în
linii mari, strategia, chiar dacă
ulterior lucrează o echipă
consolidată de avocaţi. 
Şi cred că o altă diferenţă
fundamentală între o firmă de
avocatură şi alte companii este
legată de faptul că fiecare
membru al societăţii de avocaţi
este selectat pe criterii de
valoare şi profesionalism. 
Într-o altă companie, personalul
poate fi format şi din persoane
care nu se remarcă prin
performanţă câtă vreme brand-
ul este legat de firmă, nu de
personalitatea şi pregătirea
fiecărui angajat în parte.
Această particularitate a caselor
de avocatură decurge din faptul
că profesia de avocat este una

Am o calitate, 
de a căuta mereu
calea înţelegerii
amiabile şi cred că un
contract bun este cel
în care toate părţile
sunt mulţumite.
Contractul în care
numai unul câştigă
nu este un contract
bun.

ESTE DIFICIL SĂ FII 
DEOPOTRIVĂ, AVOCAT CU NORMĂ
ÎNTREAGĂ ŞI MANAGER
Interviu cu SIMONA MARIA MILOŞ, Partener SMDA, Preşedinte INPPI
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intuitu personae. Clientul caută
persoana, mai puţin firma.

Care trebuie să fie, în opinia
dumneavoastră, calităţile
unui lider al unei societăţi
puternice de avocaţi? Se
completează acestea cu cele
ale managerului sau se
suprapun perfect?

Orice lider al unei societăţi de
avocaţi trebuie să fie, în primul
rând, un bun cunoscător al
profesiei. Nu cred că poate fi
recunoscut drept lider cel ce nu
a trecut prin toate ungherele
profesiei de avocat. Apoi, trebuie
să aibă o reputaţie solidă. Cred
că cele două calităţi sunt
complementare, nu se
suprapun.

Ţinând cont de experienţa
dumneavoastră, ce alte
componente, alături de

pregătirea profesională şi
notorietatea, mai sunt
necesare pentru succesul
unui avocat specializat pe
insolvenţă?

Insolvenţa este domeniul care
aduce, la aceeaşi masă,
protagonişti cu interese
diametral opuse: debitorul,
creditorii săi – garantaţi,
negarantaţi, instituţii bugetare,
furnizori de utilităţi, acţionarii
debitorului, fiecare având un
interes propriu, diferit de al
celorlalţi. 
Cred că talentul de conciliator al
avocatului specializat în
insolvenţă este esenţial în
expunerea echilibrată a
posibilităţilor pe care legea le
prevede în privinţa tuturor
participanţilor într-o procedură
de insolvenţă.
Asemeni oricărui avocat pledant
şi celui specializat în insolvenţă

îi trebuie pasiune pentru
profesie: aici nu se poate lucra
cu jumătăţi de măsură!
Avocatura cere dăruire totală,
altfel nu faci faţă stresului şi
dezamăgirilor pe care le
întâlneşti constant în această
profesie. 

Este binecunoscută
implicarea dumneavoastră
în dezvoltarea INPPI. Care
sunt planurile pe termen
mediu şi lung pe care vi le-
aţi stabilit?

Am luat în serios misiunea ce 
mi-a fost încredinţată de către
Uniunea Naţională a
Practicienilor în Insolvenţă din
România (UNPIR), aceea de a
contribui la pregătirea
profesională a practicienilor în
insolvenţă, în calitatea mea de
preşedinte al Institutului
Naţional de Pregătire a
Practicienilor în Insolvenţă din
România (INPPI). Vreau să
dezvolt această frumoasă
misiune a INPPI, alături de
echipa de oameni dedicaţi şi
entuziaşti pe care îi am alături.
Cred că Institutul a debutat
frumos, vreau să cred că munca
mea va conduce la o abordare
uniformă a înţelesului legii în
rândul practicienilor în
insolvenţă, pentru o practică
unitară la nivel naţional.
E ceva total diferit de munca de
avocat, este locul în care mă
încarc spiritual, alături de
colegii mei şi de dascălii noştri
care au acceptat, cu
generozitate, să ne fie alături în
acest demers.
Şi mai vreau să petrec mai mult
timp cu familia mea, pentru că
fără suportul ei nu aş fi reuşit
să ajung aici.

Anca Chilom 

Cred că talentul 
de conciliator 
al avocatului
specializat 
în insolvenţă 
este esenţial 
în expunerea
echilibrată a
posibilităţilor pe 
care legea le prevede
în privinţa tuturor
participanţilor 
într-o procedură 
de insolvenţă.
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Aţi absolvit Facultatea de
Drept a Universităţii de Vest
din Timişoara, instituţie care
a evoluat foarte mult, în
ultimii ani. Când aţi venit în
Bucureşti şi care au fost
primii paşi ai carierei
dumneavoastră?  

În primul rând, consider că
Facultatea de Drept a Universităţii
de Vest din Timişoara a fost
dintotdeauna o instituţie de
prestigiu, foarte apreciată.
Pregătirea profesională oferită de
această instituţie dovedindu-se, în
diverse medii juridice, a fi dintre
cele mai bune din ţară.
Am venit în Bucureşti la scurt
timp după terminarea facultăţii şi
am intrat în Baroul Bucureşti,
imediat începând şi stagiatura la
un cabinet de avocatură. Ulterior,
am urmat un masterat în dreptul
afacerilor şi am început o
specializare în drept comercial
internaţional, odată cu începerea
studiilor de doctorat. 
Cât despre primii paşi în carieră,
aceştia au reprezentat o etapă
foarte importantă, fiind o
perioadă în care am lucrat ca
avocat pledant în litigii
comerciale. Experienţa acumulată
astfel şi contactul cu instanţele
de judecată au avut ulterior o
influenţă deosebită asupra
modului meu de a gândi ca un
avocat de consultanţă, specializat
în cele din urmă în domeniul
energiei.

Sectorul energetic este
extrem de reglementat şi
sofisticat. Ce v-a determinat
să vă specializaţi în acest
domeniu? Ce model(e) aţi
avut?

Sectorul energetic este 
într-adevăr un domeniu foarte
complex, având tangenţe cu mai
multe ramuri de drept, precum

dreptul imobilar, comercial sau
contractual. 
Am avut oportunitatea să asist în
acest domeniu un client care a
dezvoltat al doilea cel mai mare
parc eolian din România.
Dezvoltarea proiectului a început
cu aproximativ un an înainte de
apariţia în România a legii ce
implementa schema de sprijin
pentru energie din surse
regenerabile. În acest context,
neexistând la acea dată
precendente în România, am
studiat foarte mult legislaţia
internaţională şi practica
aplicabilă în alte state UE, în
considerarea faptului că principiile
de drept internaţional, precum şi
legislaţia europeană în domeniul
energiei, urmau să se
implementeze şi în ţara noastră. 
Această experienţă frumoasă,
precum şi solicitările ulterioare
numeroase din ultimii ani, de a
oferi consultanţă, în cele mai
variate probleme şi aspecte ale
sectorului energetic, multe dintre
ele foarte provocatoare şi de o
complexitate deosebită, m-au
determinat să mă specializez şi
mai mult în domeniul energetic,
ajungând ca peste 90% din
activitatea mea juridică să aibă ca
obiect acest domeniu.
Am realizat că activitatea firmei
noastre de avocatură în domeniul
energiei a fost recunoscută pe
plan european, atunci când am
fost invitaţi să reprezentăm în mod
exclusiv România în AEEC

ELEMENTELE REUŞITEI 
PENTRU AVOCATELE DIN CONSULTANŢA
ÎN ENERGIE
Interviu cu DELIA VASILIU, Partener, Pachiu & Associates

Pachiu şi Asociaţii
este o firmă de
avocatură
“boutique”, dintre
primele existente pe
piaţa avocaturii din
România.
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(Associated European Energy
Consultants), poate cea mai
de prestigiu asociaţie
europeană a firmelor de
avocatură specializate în
domeniul energiei. AEEC are
ca membri fondatori cele mai
de renume firme locale de
avocatură, specializate în
energie, din Germania,
Austria şi Anglia, iar noi am
fost onoraţi să ne alăturăm
acestora. Ştim că am fost
selectaţi să reprezentăm
România în AEEC datorită
consultanţei susţinute oferită
multor companii de prestigiu
din domeniul energetic,
aspect care a reprezentat o
încununare a muncii noastre
în acest domeniu.  
Uitându-mă în urmă, pot
menţiona astăzi că am întâlnit
în viaţă multe persoane care
m-au inspirat, m-au
influenţat, m-au determinat
să aleg o anumită cale în viaţă
şi în carieră. Consider că
toate aceste persoane au avut
o contribuţie la ceea ce sunt
astăzi, servindu-mi, într-o
formă sau alta, ca modele în
viaţă. 
În domeniul energiei, am
avut, de asemenea, mai
multe modele de avocaţi
specialişti, în special din
Germania şi Anglia. Având
ocazia unor colaborări
interesante, aceştia mi-au
arătat ce înseamnă a fi un
specialist într-un domeniu de
drept atât de complex, şi 
m-au făcut să înţeleg ce
contribuţie importantă poate
avea un avocat bun în
legiferarea unei ramuri de
drept (aspect pe care l-am
întâlnit şi eu ulterior în
carieră, în special atunci când
încercăm, împreună cu
reprezentanţii unei autorităţi

publice din domeniu, să gă sim
soluţii legale unor situaţii
fără precedent în România).

Cum colaboraţi cu
autorităţile locale şi
centrale din sectorul
energetic (ANRM, ANRE,
Ministerul Economiei /
Departamentul pentru
Energie etc.)? Ce le
recomandaţi autorităţilor
să facă pentru a stimula
investiţiile în acest
domeniu vital pentru
evoluţia economiei? 

Colaborarea cu autorităţile
din domeniul energiei a fost
destul de bună, în pofida a
ceea ce se cunoaşte despre
autorităţile publice din
România. Am avut plăcuta
surpriză să întâlnesc oameni
foarte bine pregătiţi
profesional, dispuşi să asculte
problemele, dar şi sugestiile
investitorilor de a îmbunătăţi
anumite aspecte, precum şi
de a colabora eficient pentru
găsirea unor soluţii. 
Dacă ar fi totuşi să numesc
cea mai mare problemă
întâlnită în relaţia cu
autorităţile publice din
domeniu, este aceea că
timpul de reacţie este adesea
foarte îndelungat, iar anumite
proceduri sunt foarte
birocratice, ceea ce nu
corespunde, desigur, modului
de lucru din domeniul privat.

Cum apreciaţi
concurenţa/competiţia
actuală a societăţilor de
avocatură care acordă
consultanţă juridică
companiilor energetice?

Este foarte greu de afirmat
că în România există avocaţi

cu adevărat specializaţi pe un
anumit domeniu de drept,
inclusiv energie. Aceasta
deoarece, pe de o parte, piaţa
de energie din România este
foarte tânără în comparaţie
cu cea din alte state
europene, iar pe de altă
parte, pentru că avocaţii din
România au tendinţa să se
considere specialişti pe o
multitudine de arii de drept.
Astfel, majoritatea avocaţilor
“specializaţi” între timp în
domeniul energiei, au de fapt
experienţă în domeniul
dreptului imobiliar, al
contractelor comerciale sau
în alte domenii. În acest
context, este foarte dificil să
apreciez concurenţa din
domeniu la adevărata
valoare. 
Există, desigur, o competiţie
a societăţilor de avocatură ce
oferă servicii de consultanţă
în domeniul energiei.
Consider că, asemenea
situaţiei din alte domenii ale
economiei, competiţia este
foarte bună şi stimulează
specializarea avocaţilor,
diversificarea serviciilor din
acest domeniu, având ca
efect final o mai bună
performanţă. 

Pachiu şi Asociaţii este
apreciată ca una dintre
cele mai importante
societăţi de avocatură din
România. Ce rol au
doamnele avocat în
angrenajul societăţii?

Pachiu şi Asociaţii este o
firmă de avocatură
“boutique”, dintre primele
existente pe piaţa avocaturii
din România. Plus-valoarea
adusă de aceasta pe piaţa
avocaturii, o reprezintă

profesionalismul, tenacitatea
şi corectitudinea avocaţilor
fondatori şi colaboratori,
aspecte care se reflectă în
principiile şi valorile acestei
firme de avocatură. 
Dacă luăm în considerare
faptul că managementul
firmei noastre de avocatură
include un managing partner
şi trei parteneri, dintre care
doi parteneri sunt femei, este
evident că rolul acestora este
foarte important. Mai mult,
femeile sunt majoritare ca
număr de avocaţi în cadrul
firmei noastre, ceea ce, din
nou, arată că ele sunt foarte
apreciate şi importante în
angrenajul societăţii noastre
de avocatură.

Ce le sfătuiţi pe tinerele
doamne care încep o
carieră în avocatură?

Tinerele doamne care încep o
carieră în avocatură trebuie
să ştie de la început că cel
puţin avocatura de afaceri (la
fel ca sectorul energetic din
România), este încă un
domeniu dominat de bărbaţi.
Acest aspect nu reprezintă,
bineînţeles, o piedică în
cariera oricărei femei
ambiţioase, care cunoaşte
mai multe limbi străine, care
are o gândire echilibrată,
care este dispusă să asculte
părerile celorlalţi, care ştie
că  întotdeauna mai are ceva
de învăţat, şi care, desigur,
este foarte bine pregătită
profesional. Consider că
acestea sunt calităţile de
bază pe care o femeie trebuie
să le aibă pentru a avea o
carieră de succes în
domeniul avocaturii.

Mircea Fica 
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Care sunt principalele
calităţi pe care trebuie să
le deţină liderul unei case
mari de avocatură de
business?
Ingredientele leadership-ului
în avocatură sunt excelenţa
profesională, inteligenţa
emoţională şi capacitatea de a
mobiliza idei şi oameni. 

În cadrul firmelor mari de
avocatură există adesea
individualităţi puternice. În
aceste condiţii, cum se
poate crea o cultură
organizaţională puternică?
Parteneriatul încheiat cu
asociaţii mei în urmă cu câţiva
ani s-a bazat pe un set de
valori împărtăşite de toţi
fondatorii ZRP – integritate,
moralitate, dedicare şi
dragoste de avocatură, la care
s-au adăugat profesionalism,
experienţă, renume şi muncă
asiduă, calităţi pe care fiecare
dintre noi le-a adus în firmă. 
Partenerii promovaţi ulterior
din cadrul echipei ZRP au fost
selectaţi şi ei în primul rând în
baza acestor criterii, dincolo
de rezultate excelente în
exercitarea profesiei. 
Avocatura este o profesie care
clădeşte personalităţi
puternice şi riguroase, dar
care te învaţă în acelaşi timp
să fii flexibil şi creativ. Suntem
o echipă cu individualităţi
complementare, compatibile

“cultural”, şi tocmai această
diversitate ne-a ajutat să fim
uniţi şi să avem o cultură
organizaţională puternică.
Suntem o firmă în care, de la
secretară la partener, fiecare
are un răspuns la întrebarea
“De ce ZRP?” şi un sentiment
de apartenenţă care a creat o
atmosferă de lucru prietenoa să
şi de bună înţelegere.    

Mulţi cred că, atunci când
vorbim despre lege,

trebuie să fii extrem de
riguros, uneori chiar rigid,
în detrimentul creativităţii,
al inventivităţii. Cât de
adevărată este această
percepţie?
Într-adevăr, aplicarea legii
reclamă rigurozitate şi atenţie,
dar nu inflexibilitate. Legea se
aplică nu numai în litera ei, ci
şi în spiritul ei. Aici, poate
interveni, în funcţie de
particularităţile fiecărei speţe,
o anume individualizare şi
concretizare a prevederilor
aplicabile, ceea ce presupune
un aport creativ.
Avocatura este o profesie cu o
activitate creatoare foarte
puternică şi, prin aceasta,
înţeleg capacitatea de a
aborda cât mai ingenios
probleme juridice, de a crea
precedente, de a oferi soluţii
juridice inovatoare pentru
business-ul clientului.

Cât de dificil este pentru o
femeie să-şi construiască o
carieră în avocatura de
business?
Vorbind de România, situaţia
este mult diferită acum de
momentul la care eu am
început să practic avocatura,
sunt firme de renume cu
parteneriat preponderent
feminin. Există însă statistici
recente care arată că în multe
ţări, o femeie avocat are şanse
mai mici decât un bărbat

avocat cu aceeaşi pregătire şi
experienţă să ajungă partener
într-o firmă mare sau să
obţină acelaşi câştig.
Am fondat Racoţi – Predoiu la
început de profesie, la vârsta
de 26 de ani, împreună cu
asociatul meu. Analizând
retrospectiv ascensiunea mea
profesională, ceea ce a părut
la început un act de curaj şi
îndrăzneală s-a dovedit a fi un
act de inspiraţie, inovaţie şi
gândire vizionară, prin seriozi -
tate, rigoare profesională,
adaptabilitate şi capacitatea de
a stabili parteneriate durabile
cu clienţii. 
Succesul în profesie nu
depinde de gen, competenţa şi
expertiza fiind factorii care
recomandă un avocat, iar
pasiunea, viziunea, implicarea
şi conduita morală sunt calităţi
inerente unui avocat-lider. 

Care au fost cele mai
dificile momente din
carieră?
O carieră de avocat presupune
multe momente dificile. Cel
mai recent este legat de faptul
că fostul meu asociat, Cătălin
Predoiu, a ales în urmă cu câţiva
ani un alt drum profe sio nal.
Prin decizia lui am pier dut cel
mai apropiat sfătui tor şi
îndrumător în ale dreptului. 

Ce le-aţi sfătui pe tinerele
absolvente care aleg să
profeseze în avocatura de
business?
Să fie sigure că avocatura este
meseria pe care îşi doresc să
o practice cu pasiune şi, dacă
răspunsul este da, să caute
întotdeauna excelenţa
profesională în activitatea pe
care o desfăşoară.

Anca Chilom 

SUCCESUL 
ÎN PROFESIE 
NU DEPINDE DE GEN
Interviu cu IOANA RACOŢI, Partener Senior şi Fondator, Zamfirescu Racoţi & Partners

Avocatura este o profesie cu o
activitate creatoare foarte
puternică şi, prin aceasta,
înţeleg capacitatea de a aborda
cât mai ingenios probleme
juridice, de a crea precedente,
de a oferi soluţii juridice
inovatoare pentru business-ul
clientului.
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Cum apreciaţi dezvoltarea
avocaturii de business în
Ploieşti şi aportul doamnelor la
evoluţia acestei bresle?  

Existenţa parcurilor industriale
precum şi numărul mare de
companii din domeniul petrolului
au contribuit la dezvoltarea
avocaturii de business în Ploieşti.
Dacă, la început, acum câţiva ani,
oraşul Ploieşti avea dezavantajul
apropierii de Bucureşti, multe
companii preferând alegerea unei
firme de renume din Capitală, în
ultimii 2-3 ani, lucrurile s-au mai
schimbat, companiile preferând un
parteneriat local. 
Totodată, având în vedere costurile
mai mici, multe societăţi
comerciale au ales să-şi mute
definitiv business-ul în Ploieşti, în
parcurile industriale, iar acest
lucru a fost şi este benefic
cabinetelor de avocatură din zonă,
care sunt convinsă că asigură
consultanţă juridică de calitate. 
Un avocat bun se impune indiferent
de gen, iar calitatea principală pe
care ar trebui să o aibă un avocat
de business este capacitatea de a
empa tiza, de a înţelege nevoile
clienţilor, arătând consideraţie. 

Antonescu & Voicu - Cabinete
de Avocat Asociate este un
model de asociere şi de
eficienţă. De ce are nevoie o
femeie avocat pentru a reuşi?

Pentru a răspunde la această
întrebare, trebuie să pornesc de la
două dintre principiile care ne ca -
rac terizează activitatea: inte gri tate
şi profesionalism. Ne-am re marcat
prin experienţa şi abordarea rigu roa -
să, orientate spre atingerea obiec -
tivelor clienţilor noştri, bazându-ne
pe un real parteneriat cu aceştia. 
Pentru a reuşi, un avocat, aşa cum
am spus mai sus, indiferent de gen,
trebuie să aibă o foarte bună

pregătire profesională, răbdare şi
se riozitate în relaţiile colegiale, cu
clienţii, cu toate persoanele cu care
intră în contact. În plus, atitudinea
respectuoasă este un atu major. 
Totuşi, o femeie avocat trebuie să
îşi păstreze doza de feminitate, în
orice situaţie, fie că este vorba de o
negociere mai dură sau un schimb
de replici în faţa instanţei de judecată. 

Care sunt doamnele avocat de
la care aţi învăţat cel mai mult /
pe care le admiraţi? 

Mi-am început cariera de avocat
sub îndrumarea partenerei mele
actuale, care mi-a fost maestră –
un om cu totul deosebit. 

Ulterior, pe parcursul evoluţiei
mele profesionale, am intrat în
contact cu numeroase co lege de o
foarte bună calitate, adevărate
profesio niste de la care am avut tot
timpul de învăţat. După cum ştiţi, în
România sunt foarte multe doam ne
avocat – profesioniste, care aduc
un plus de valoare acestei profesii. 

Ce le sfătuiţi pe tinerele
doamne care doresc să se
îndrepte către avocatură sau
către o altă profesie juridică?

În acest moment, apreciez că orice
tânăr care doreşte să înceapă o
carieră juridică trebuie să trateze
cu foarte multă seriozitate, în
primul rând orele de practică din
timpul facultăţii. Pentru cei care
vor să devină avocaţi, este foarte
important să lucreze pe perioada
vacanţelor în diferite cabinete sau
firme de avocatură. 
Sunt adepta specializării avocaţilor,
pregătirea profe sio nală trebuie să
fie continuă.

Mircea Fica 

UN AVOCAT BUN 
SE IMPUNE
INDIFERENT DE GEN
Interviu cu IOANA VOICU, Avocat Partener, 
Antonescu & Voicu - Cabinete de Avocat Asociate

ANTONESCU & VOICU - 
Cabinete de Avocat Asociate

Ploiesti, Str. Stefan cel Mare,
Nr. 29, Jud. Prahova

Ploiesti, Str. Ion Maiorescu, 
Nr. 12, Bl. 33 S1, Et. 5, Ap. 5 D,

Jud. Prahova

Tel/ Fax: 
0722 464 148 ; 0244 523 208

E-mail: office@av-legal.ro
Website: www.av-legal.ro 
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Sunteţi avocat înscris în
Baroul Bucureşti şi în Baroul
Paris. Cum apreciaţi, din
punct de vedere juridic,
me diul de afaceri din Ro mâ -
nia faţă de cel din Franţa ?

Deşi atât România, cât şi Franţa
afirmă preeminenţa dreptului
ca fiind o caracteristică a patri -
moniului comun, realitatea
obiectivă românească nu co res -
punde, în opinia mea, decla -
raţiilor politice şi obliga ţiilor
asumate la nivel internaţional.
Instabilitatea şi neclaritatea
legislativă şi incoerenţa în
aplicarea dispoziţiilor legale
conduce în România deseori la
probleme absurde şi inutile
pentru investitorii străini şi la
motive fondate pentru orienta -
rea către alte medii de afaceri.
Deşi şi în Franţa există uneori
probleme legate de interpre -
tarea şi aplicarea dispoziţiilor
legale, totuşi reacţia
instituţiilor publice atunci când
sunt sesizate este promptă, iar
argumentele oferite sunt
pertinente, ceea ce înlătură
sentimentele de insecuritate
juridică şi chiar prejudiciile
suferite de investitori.
În acest context, există o
percepţie proprie investitorilor
francofoni, în sensul că mediul
de afaceri românesc ar vrea şi
ar putea să se însănătoşească,
însă există piedici care înceti -
nesc sau uneori opresc acest

lucru, existând inclusiv teme -
rea că aplicarea noilor coduri
intrate în vigoare va avea de
suferit din cauza unor concep ţii
eronate despre statul de drept.

Care sunt tipurile de pro -
bleme cu care se confruntă
cel mai des investitorii
străini în România?

În opinia mea, ar fi două cauze
care constituie obstacole

majore în atragerea sau
menţinerea investiţiilor
străine. Pe de o parte,
problemele de natură fiscală,
iar pe de altă parte cele de
dreptul muncii.
În ambele materii, deşi faţă de
dispoziţiile obligatorii la nivelul
Uniunii Europene ar trebui să
existe o stabilitate legislativă şi
o aplicare coerentă, ambele
aspecte lasă de dorit. Faptul
că, de cele mai multe ori,
investitorii străini trebuie să
ajungă sau sunt chemaţi în
instanţă  pentru rezolvarea
problemelor fiscale sau de
dreptul muncii reprezintă, în
opinia mea, una dintre cele
mai mari probleme actuale în
această privinţă. Totodată,
faptul că deseori înseşi
instanţele au o jurisprudenţă
divergentă, iar, uneori, chiar
contrară principiilor statului
de drept, determină în rândul
investitorilor străini o reticenţă
justificată în ceea ce priveşte
investiţiile în România.

Sunteţi unul dintre avocaţii
care a reprezentat
reclamantele în cauza pilot
Maria Atanasiu şi alţii c.
România la Curtea
Europeană a Drepturilor
Omului. Cum apreciaţi că
s-a repercutat asupra
investiţiilor străine
problema restituirii
imobilelor preluate abuziv?

Statul Român s-a obligat să
asigure tuturor persoanelor
aflate sub jurisdicţia sa (indi -
ferent de cetăţenie sau naţio -
nalitate) drepturile garantate
de Convenţia Europeană, ceea
ce înseamnă nu doar să
proclame drepturi teoretice şi
iluzorii, ci să ia toate măsurile
pentru ca aceste drepturi să
devină concrete şi efective.
Lipsa totală de coerenţă a
Statului Român în adoptarea
unor soluţii pentru rezolvarea
problemei imobilelor preluate
abuziv a generat numeroase
alte probleme, dintre care
multe au fost resimţite în
mediul de afaceri.
Legea nr. 165/2013, adoptată
în executarea obligaţiilor
impuse Statului Român prin
hotărârea pronunţată în cauza
pilot, este, în opinia mea,
având în vedere soluţiile
legislative adoptate, textele
deseori neclare şi punerea sa
în aplicare, departe de ceea ce
ar trebui să fie o executare
conformă. 
Fluctuaţiile pieţei imobiliare au
generat deja consecinţe
negative în multe alte domenii,
conducând la prejudicii
indirecte ale Statului Român
cauzate, între altele, de reti -
cenţa investitorilor străini cu
privire la investiţiile imobiliare. 

În concluzie, cum apreciaţi
evoluţia investiţiilor străine
în România?

Personal, cunoscând perspec -
tiva investitorilor şi realităţile
obiective româneşti, sunt destul
de rezervată într-o estimare
optimistă. Dacă ar trebui să
răspund într-un singur cuvânt,
aş spune că evoluţia va fi precaută. 

Anca Chilom 

EVOLUŢIA 
INVESTIŢIILOR STRĂINE 
ÎN ROMÂNIA VA FI PRECAUTĂ
Interviu cu CORINA RUXANDRA POPESCU, Partener, Cabinet de Avocat Corina Popescu

Fluctuaţiile pieţei imobiliare au
generat deja consecinţe
negative în multe alte domenii,
conducând la prejudicii indirecte
ale Statului Român cauzate,
între altele, de reticenţa
investitorilor străini cu privire la
investiţiile imobiliare. 
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irma de
avocatură
Budușan și
Asociații a

cooptat în echipa de
parteneri doi avocați cu
activitate prolifică în
dosarele de criminalitate a
afacerilor. Astfel, Liana
Iacob și Florentina
Frumușanu ridică la cinci
numărul partenerilor și
consolidează poziția firmei
de avocatură Budușan și
Asociații ca principal
furnizor al serviciilor de
consultanță preventivă și
asistență în cauze de drept
penal al afacerilor.
Ceilalți trei parteneri sunt
Ovidiu Budușan (partenerul
fondator al societății), Mihai
Oancea și Gabriel Albu.
“Este prima extindere a
echipei de parteneri, de la
înființarea firmei, în 2008.

Liana Iacob și Florentina
Frumușanu au fost parte din
echipa Budușan și Asociații
încă de la început, iar
contribuția lor la
dezvoltarea segmentului
consultanței preventive și
asistenței în cauze complexe
de criminalitate a afacerilor
a fost considerabilă în toți
acești ani. Promovarea lor
este consecința firească a
acestei contribuții”, a
subliniat Mihail Oancea,
Managing Partner la
Budușan și Asociații.

În cursul anului 2013,
Budușan și Asociații
operase deja o modificare în
structura operațională
internă, prin organizarea
Departamentului de
consultanță și prevenție în
penalul afacerilor, un
departament distinct care
nu se regăsește în
structurile de organizare
clasice ale firmelor de
avocatură. „L-am organizat
tocmai ca să răspundem
nevoilor specifice ale
clienților din segmentul

corporate și am încredințat
Lianei Iacob coordonarea
activității de consultanță
preventivă a firmei de
avocatură Budușan și
Asociații”, a precizat Mihail
Oancea.
Atât Liana Iacob cât și
Florentina Frumușanu au
gestionat unele dintre cele
mai complexe cauze de
criminalitate a afacerilor din
domenii precum financiar-
bancar, finanțări europene,
industrie alimentară,
energie, real estate. Ariile
lor de expertiză includ
infracțiuni la regimul
fondurilor europene, al
achizițiilor publice,
infracțiuni de serviciu și de
corupție, financiar-bancare,
în domeniul asigurărilor și
evaziunii fiscale.

Adrian Nuță 

BUDUȘAN ȘI ASOCIAȚII S-A ÎNFIINȚAT ÎN ANUL 2008

Budușan și Asociații este singura societate de avocatură de pe piața
românească specializată în gestionarea cauzelor de criminalitate a afacerilor,
atât din perspectiva apărării, cât și din perspectiva protejării intereselor
persoanelor și companiilor vizate de activitatea infracțională.
De la înființarea firmei, în anul 2008, societatea a acordat servicii juridice în
numeroase cauze de infracționalitate din domeniul afacerilor, atât în ceea ce
privește asistența în litigii de dreptul penal al afacerilor cât și consultanță și
prevenție în materie de criminalitate specifică afacerilor.
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LIANA IACOB 
ȘI FLORENTINA

FRUMUȘANU

AU DEVENIT
PARTENERE 
LA BUDUȘAN 
ȘI ASOCIAȚII
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ocietatea de
avocaţi Bogasiu 
& Asociaţii îşi
desfăşoară

activitatea după un concept tip
“boutique law firm”, cu servicii
de asis ten ţă juridică perso -
nalizate, pentru a satisface
cele mai exigente cerinţe în
domeniul penal-co mer cial.
Societatea a fost fondată în
urmă cu 20 de ani de către
avocatul Mihai Bogasiu, care 
s-a remarcat încă din anii ’90
ca un expert în drept penal.
Experienţa acumulată în anii
de carieră din Procuratură s-a
concretizat începând cu 1992

în casa de avocaţi Bogasiu şi
Asociaţii, în care activează şi în
prezent, coordonând Depar ta -
men tul de Consultanţă Juridi că
şi Prevenţie Penală.
Angelica Enache, Manager
Partener, este licenţiată a
Facultăţii de Drept, absolventă
a cursurilor postuniversitare
din cadrul Facultăţii de Drept –
specializarea Drept privat,
licenţiată a Academiei de Studii
Economice – Facultatea de
Management şi masterand al
Facultăţii de Sociologie şi
Asistenţă Socială. Din 1999,
este avocat în cadrul Baroului
Bucureşti şi co-asociat în

cadrul Societăţii de Avocaţi
Bogasiu & Asociaţii, în care
coordonează activitatea depar -
tamentului litigii. Doamna
avocat Angelica Enache este
specializată în: dreptul penal al
afacerilor, dreptul comercial,
consultanţă juridică şi fi nan ciară
pentru achiziţii, fuziuni, divizări
şi restructurări.
Pentru atingerea obiectivelor
sale, Bogasiu & Asociaţii
colaborează cu cinci avocaţi
definitivi, cu experienţă de
peste şapte ani în domeniul
juridic şi a căror specializare
acoperă principalele ramuri de
drept penal, comercial, concu -
renţial, proprietate intelec -
tuală, precum şi cu experţi
evaluatori, experţi tehnici şi
contabili, mediatori, notari şi
executori judecătoreşti.
“Suntem una dintre cele mai
vechi societăţi de avocaţi din
România de după 1989, cu un
important palmares de succe se
în arii extrem de diverse ale
juri dicului penal. Tratăm cu
egal interes atât cazuistica
companiilor mari cât şi micii
întreprinzători, precum şi
persoanele private, oferindu-le
nu numai servicii, ci şi prietenie
şi parteneriat. Înaltul nostru
nivel de expertiză, precizia
soluţiilor şi profesio na lismul cu
care ne repre zen tăm fiecare
client, sunt doar câteva dintre
atuurile pentru care clienţii şi
partenerii noştri decid să ne
învestească cu cea mai mare
încredere. Avem de partea
noas tră atuurile unei vaste
expe rienţe, dar şi ale unei echi pe
tinere, dinamice, consecvente.
Ştim ce facem, cum facem şi
pentru cine facem. Suntem de ter -
minaţi să luptăm pentru succes”,
ne-a declarat Angelica Enache.

Mircea Fica 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
A DOAMNEI ANGELICA ENACHE

Asistenţă și reprezentare în
procedurile de investigaţie penală
în procesul penal:

Infracţiuni împotriva
patrimoniului (înșelăciune,
delapidare, gestiune frauduloasă
etc.); 

Infracţiuni de serviciu sau în
legătură cu serviciul (abuz în
serviciu contra intereselor
persoanelor, abuz în serviciu prin
îngrădirea unor drepturi,
neglijenţă în serviciu, purtare
abuzivă); 

Infracţiuni de corupţie (dare și
luare de mită, primire de foloase
necuvenite, trafic de influenţă,
cumpărare de influenţă); 

Infracţiuni de spălare a banilor; 
Evaziune fiscală şi infracţiuni

referitoare la legea contabilităţii; 
Fraudă financiară în domeniul

bancar; 
Infracţiuni referitoare la

accesarea fondurilor europene; 
Infracţiuni privind regimul

achiziţiilor publice; 
Infracţiuni privind drepturile de

proprietate intelectuală; 
Infracţiuni privind regimul

vamal; 
Infracţiuni care împiedică

înfăptuirea justiţiei (favorizarea
infractorului, denunţarea
calomnioasă, încercarea de a
determina mărturia mincinoasă); 

Infracţiuni privind arestarea
nelegală, cercetarea abuzivă şi
supunerea la rele tratamente; 

Infracţiuni privind
nerespectarea regimului armelor
şi muniţiilor.
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ANGELICA ENACHE
COORDONEAZĂ ACTIVITATEA
DEPARTAMENTULUI LITIGII
AL BOGASIU & ASOCIAŢII
“Motivaţi de nevoile clienţilor noştri. Atenţi la detalii şi precişi în
abordare. Încercăm să identificăm cele mai bune soluţii de apărare
în arii extrem de diverse ale juridicului penal. Aceştia suntem noi,
Bogasiu & Asociaţii.”



Recent, aţi fost numită
partener în cadrul
societăţii de avocatură
Voicu & Filipescu. Care a
fost parcursul dumnea -
voastră profesional?

Întreaga mea carieră
profesională este legată de
Voicu & Filipescu, având în
vedere că mi-am început
colaborarea cu firma încă de
la admiterea în Barou, în anul
2005. Aici mi-am cunoscut
mentorii şi m-am format ca
avocat şi tot aici am învăţat să
gestionez proiecte şi să îi
coordonez, la rândul meu, pe
colegii mai tineri. 
Pe măsura dezvoltării expe -
rienţei, am parcurs gradual
toate treptele ierarhice din
firmă, până la poziţia actuală
de partener. Includerea în
managing board m-a pregătit
cumva pentru acest rol, prin
aceea că mi-a deschis
perspectiva asupra rolului
managerial şi administrativ al
avocaţilor care conduc firma.

De ce aţi ales avocatura de
business?

Am intrat în avocatură într-o
perioadă de boom, în care
cererea de avocaţi specializaţi
era mare, iar cei cu adevărat
specializaţi – puţini. Pe acest
fond, accesul avocaţilor mai
tineri la proiecte mari şi variate
era ca şi garantat în firmele
mari de avocatură, aşa că şansa
de a mă alătura unei astfel de
firme mi s-a părut de neratat. 
Privind în urmă, îmi pare
incredibilă intuiţia care m-a
determinat să fac această
alegere, căci, în timp, am
ajuns să realizez că mă regă -
sesc deplin în rolul profesional
de avocat de business.

Sunteţi unul dintre cei mai
activi membri ai practicilor
de concurenţă şi M&A din
cadrul firmei. Care sunt
particularităţile, provocă -
rile acestor două arii de
practică, în comparaţie cu
alte specializări ale
avocaturii de business?

Cred că în aceste arii de prac -
ti că sunt esenţiale buna înţe le -
gere a mediului de business şi
a particularităţilor unor industrii
care au propriile mecanisme
de funcţionare, cunoştinţele

economice şi co merciale, ca şi
viziunea specifică asupra
activităţii unui anumit client.
Latura tranzacţională (M&A)
este extrem de motivantă
pentru noi, avocaţii, în special
datorită faptului că lucrurile se
întâmplă mai mereu pe “fast-
foward” şi viteza noastră de
reacţie trebuie adaptată
constant provocărilor care
apar în structurarea,
negocierea şi finalizarea cu
succes a unei tranzacţii. 
Nu mai puţin motivantă este
practica de concurenţă, care

ne aduce mult mai aproape de
business-ul de zi cu zi al
clienţilor noştri, în care e
nevoie să intervenim fie
pentru a preveni anumite
potenţiale probleme, fie
pentru a remedia anumite
comportamente. Suntem
bucuroşi ori de câte ori contri -
buim la creşterea sănătoasă a
business-ului clienţilor noştri,
independent de aria de
practică în care îi consiliem.

Este important pentru un
avocat aflat la început de
carieră să facă parte din
echipa unei mari firme de
avocatură? De ce? 

Pentru un avocat care vrea să
facă performanţă de vârf în
avocatura de business, da şi
nu. Pe de o parte, firmele
mari asigură acces la
structuri organizaţionale bine
definite, în care performanţa
este recompensată în timp şi
în care căile de ascensiune
profesională sunt clare încă
de la început. Totuşi, tocmai
din cauza acestei structuri, o
parte importantă dintre
firmele mari de avocatură îi
atrag pe unii avocaţi stagiari
sau chiar studenţi în capcana
unei specializări premature,
care le poate limita acestora
opţiunile viitoare de carieră.
Lucrul într-o firmă de
avocatură care nu încurajează
specializarea la începutul
carierei, sau lucrul într-o
structură mai mică, mai fle -
xibilă, sunt poate mai potrivite
pentru un stagiar. Cred însă
că, din păcate, puţini tineri fac
alegeri în cunoştinţă de cauză,
cât mai degrabă bazate pe
împrejurări sau miraje.

Anca Chilom 

AM INTRAT 
ÎN AVOCATURĂ 
ÎNTR-O PERIOADĂ 
DE BOOM
Interviu cu GEORGIANA BĂDESCU, Partener, Voicu & Filipescu 
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V-aţi alăturat echipei D&B
David şi Baias încă de la
înfiinţare, în 2002. Cum a
decurs evoluţia dum nea -
voastră profesională?

De fapt, m-am alăturat PwC
chiar dinainte de înfiinţarea
firmei. Am lucrat pentru câte va
luni şi în grupul de avocaţi care
colaborau cu PwC, grup care a
stat la baza înregistrării D&B
David şi Baias la 1 iulie 2002. 
În primii ani, la D&B David şi
Baias am lucrat în mai multe
arii de specializare, în dome -
niul societăţilor comerciale, al
dreptului muncii, am avut şi
câteva dosare de litigii. Apoi,
treptat, lucrând în mai multe
proiecte de due diligence şi
asistând avocaţii mai seniori în
tranzacţii, am prins gustul
proiectelor de tip M&A, care
sunt spectaculoase. Este multă
adrenalină într-o negociere şi,
la finalizarea tranzacţiei, când
clientul este mulţumit, simţi
că ai contribuit la un eveni -
ment important, că munca
intensă a folosit la ceva, a fă cut
o diferenţă, a adăugat valoare. 
În cei 12 ani la D&B David şi
Baias am participat la mai
mult de 50 de tranzacţii înche -
iate (şi în multe tranzacţii care
nu au ajuns până la stadiul
semnării, fiind abandonate pe
parcurs) şi din fiecare dintre
ele am învăţat câte ceva.
În timp, am format o echipă de

avocaţi care şi-au dorit să se
specializeze în acest domeniu
şi, împreună, am dus la bun
sfârşit tranzacţii foarte intere -
sante. După câţiva ani, în 2008,
am fost invitată, să devin par -
te ner al D&B David şi Baias şi
am continuat din această
poziţie dezvoltarea practicii de
Corporate M&A, lucru de care
mă ocup şi în prezent.

Coordonaţi echipa de
asistenţă în tranzacţii a
firmei. Cât de dificil este
pentru o femeie să activeze
în acest domeniu.

Un proiect de M&A este foarte
important pentru societăţile
implicate şi, de aceea, de multe
ori, ele sunt reprezentate la
negocieri de conducerea
executivă a clienţilor, formată
de multe ori din bărbaţi. Este

un mediu destul de dur, până
la urmă o negociere înseamnă
şi o înfruntare. 
Cu toate acestea, eu am învă ţat
în timp, urmărindu-i pe alţii în
negocieri, dar şi din experienţe
proprii, că un avocat bun nu
este neapărat cel care vorbeşte
cel mai tare şi care este capa bil
să se certe, să fie neplăcut
faţă de partea adversă, ci este
cel care ajută clientul să
finalizeze o tranzacţie, să o
ducă până la capăt cu succes.
Or, în acest domeniu, cel al
găsirii locului comun într-o
divergenţă, al înţelegerii unor
puncte de vedere diferite şi al
explicării unor soluţii raţionale,
femeile au chiar un avantaj. 
De asemenea, pentru că
aceste proiecte sunt complexe,
ele cer din partea participan -
ţilor un efort constant mare pe
parcursul unui termen relativ
lung – câteva luni. Şi femeile
sunt de multe ori mai
constante decât bărbaţii. 

Care sunt atributele care,
alături de pregătirea
profesională solidă,
contribuie la succesul unui
avocat specializat pe M&A?

Aş putea enumera multe
lucruri de care ai nevoie 
într-un proiect de M&A: de
creativitate pentru a propune
soluţii diferitelor impedimente
identificate, să ştii să asculţi şi

să înţelegi cealaltă parte
pentru a putea anticipa luările
de poziţie, să îţi poţi argu men ta
punctul de vedere pentru a
convinge, de flexibilitate
pentru a accepta soluţiile
propuse de ceilalţi şi… să nu
iei lucrurile personal (în
timpul negocierilor se spun tot
felul de lucruri). Avocaţii care
lucrează în acest domeniu
învaţă de la o tranzacţie la alta
şi îşi perfecţionează în timp
competenţele.
Este nevoie şi de o capacitate
bună de management al
proiectului, pentru că sunt
multe părţi implicate şi multe
fluxuri care merg în paralel,
pe care trebuie să le gestionezi.
Cred însă că cel mai important
lucru este să îţi placă să
lucrezi pe proiecte de M&A:
aceasta nu este o specializare
în care, dacă ai bilete la teatru
sau ai programat o ieşire cu
prietenii, poţi întrerupe lucrul
pentru a finaliza contractul a
doua zi, ci trebuie să îl termini
seara (sau noaptea), pentru ca
a doua zi dimineaţă să poată
avea loc ceea ce părţile au
stabilit: semnarea,
continuarea negocierii,
finalizarea. Se poate întâmpla
să ajungi acasă la ora 3-4
dimineaţa şi o nouă întâlnire
să fie stabilită pentru ora 8
dimineaţa, când trebuie să fii
la fel de activ şi de implicat. În
general, nu sunt astfel de
perioade mai mult de o dată
sau de două ori într-un an, dar
sunt procese foarte intense.
Trebuie să îţi placă pentru a
putea trece de mai multe ori,
ani la rând, prin astfel de
experienţe pentru că altfel,
după una sau două tranzacţii
vei renunţa, inevitabil. 

Anca Chilom 

TREBUIE SĂ ÎŢI PLACĂ 
SĂ LUCREZI 
PE PROIECTE DE M&A
Interviu cu ANDA ROJANSCHI, Partener, D&B David şi Baias, liderul echipei de tranzacţii



PRIMII PAȘI 

În anul 1992 și-a început
activitatea MARSHAL TURISM,
care, în foarte scurt timp,
devine unul dintre cei mai
importanți Tour Operatori din
România. 

Prin natura activității,
începând cu această agenție,
cei din conducerea sa au fost
mereu conectați la noutățile
de ultima oră din domeniul
turismului și al industriei
hoteliere. 

Colaborarea cu cei din
industria hotelieră a însemnat
ocazia de a cunoaște în cele
mai mici amănunte nevoile
clienților în materie de cazare.

O INVESTIȚIE 
DE 10 MILIOANE DE EURO

Ideile, sugestiile, dar mai ales
propriile concepte, au alcătuit
un tot, din care, ușor – ușor, 
a prins contur imaginea a ceea
ce este astăzi 
HOTEL MARSHAL GARDEN 5*.
Acesta și-a deschis porțile în
luna mai 2012, construcția sa
durând doi ani. Investiția a fost
de 10 milioane euro, iar
rezultatul a fost unul
extraordinar. 
HOTEL MARSHAL GARDEN 5*
este situat in inima
Bucureștiului, pe Calea
Dorobanților nr. 50B, și oferă
oaspeților săi cazare în 63 de
camere și apartamente
elegante, un rafinat restaurant

cu specific italian, baruri, o
superbă terasă – grădină
situată la etajul 7, pe acoperiș,
spa (masaj, saună, sală de
fitness), acces internet WiFi,
parcare subterană. 
Cele 63 de camere și
apartamente care oferă
oaspeților întreg confortul se
impart astfel: 

• camere duble Standard -
25 mp 
• camere duble Superior -
30 mp 
• apartamente (DeLuxe) -
45 mp

Prin conectarea unui
apartament și a unei camere
duble Superior se obține un
Family Suite. Toate camerele
se pot utiliza și în regim de
single.

ORGANIZATORII DE CONFERINȚE
AU LA DISPOZIȚIE ȘASE SĂLI
MULTIFUNCȚIONALE 

Marele avantaj al Hotelului
Marshal Garden 5* îl
reprezintă cele șase săli
multifuncționale, dotate cu
echipament tehnic modern, cu
o capacitate totală de 660
locuri în aranjament teatru.
Cea mai spectaculoasă dintre
ele este Sala Panoramic, cu o
suprafață de 500 mp, situată la
etajul 5 al hotelului.
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UN NOU PREMIU
PENTRU HOTELUL
MARSHAL GARDEN 5*
Hotelul Marshal Garden 5* este câștigătorul premiului Travelers’ Choice 2014 oferit de Tripadvisor la
categoria Luxury and Top Hotels, în România.
Este un premiu care onorează managementul hotelului, dar în același timp îl face și mai responsabil
față de oaspeții actuali și viitori. Conducerea hotelului este convinsă că are toate atuurile pentru a
rămâne mult timp în topul preferințelor călătorilor din lumea întreagă.
Anul trecut, hotelul a mai primit un premiu în cadrul categoriei Cea mai bună investiție a anului, la
Gala Premiilor de Excelență 2013 (Hotel Tourism & Leisure Investment Conference). 
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MAJORITATEA OASPEȚILOR
PROVINE DIN ZONA DE BUSINESS

Toate dotările hotelului au avut
un impact imediat și foarte
puternic asupra pieței, iar
gradul mediu de ocupare a
crescut la 63% în ultimul an.
Marea parte a oaspeților
provine din zona de business,
dar au fost atrași și turiști
individuali dornici să-și
petreacă zilele de vacanță în
București. 
„Oaspeții noștri apreciază
confortul, eleganța, calitatea
extraordinară a serviciilor,
personalul atent, mâncarea
rafinată, liniștea, toate acestea
la un preț corect”, a subliniat
Simona Stamatov, Room
Division Manager.

AVANTAJELE HOTELULUI PE O
PIAȚĂ CONCURENȚIALĂ 

HOTELUL MARSHAL 
GARDEN 5* are numeroase
avantaje, care îl diferențiază 
pe o piață concurențială. 
Spațiile de cazare unice, 
cu un design aparte, 
au fost astfel concepute
pentru a crea confort
oaspeților hotelului, 
apreciate de aceștia. 
Câteva aspecte captează
atenția în mod special:
suprafața generoasă a
camerelor; pereții din 
sticlă ce oferă lumină 
naturală din abundență;
mochetă cu motive florale,
realizată după o idee 
proprie; patul îmbrăcat într-o
țesătură bogat colorată,
special creată de un renumit
designer; baia cu pereți din
sticlă și cu acces separat pe
balcon, realizând astfel
aerisirea naturală.
Restaurantul Danieli reunește
atât experiența, cât și
adaptarea la trend-urile
internaționale. Situat la etajul
6 al hotelului, restaurantul
este o locație privilegiată
pentru cei care vin la 
un prânz de afaceri, la o cină
romantică sau la un eveniment
de gală. Maeștri bucătari își
răsfață oaspeții cu preparate
fine italienești, show-uri
culinare live, specialități pline
de savoare.

TERASĂ - GRĂDINĂ DE 500 MP

Terasa – grădină situată la
etajul 7 este unică în
București. Aceasta are o
suprafață de 500 mp și abundă
de flori și arbuști naturali. Și
aici se organizează
evenimente dintre cele mai
diverse: cocktail-uri rafinate,
business breakfast, reuniuni
între prieteni, BBQ parties...
Iar meniul include o
multitudine de preparate: de
la salate, pește și fructe de
mare, până la mușchi de vită
Argentina pe piatră încinsă. 

Nu trebuie să uităm nici
băuturile, care sunt dintre cele
mai variate, de la sucuri din
fructe proaspete, cocktail-uri
sofisticate, până la un vin
românesc de tradiție și
șampania fină franțuzească.
Iubitorilor de dulciuri li se
propune să testeze plăcinta
casei de mere, înghețată sau o
prăjitură Tiramisu.

ORGANIZAREA DE EVENIMENTE –
REUȘITĂ DIN START

Organizarea de evenimente
corporate a fost și a rămas
unul dintre principalele
obiective ale celor de la
HOTELUL MARSHAL 
GARDEN 5*. 

Pentru a cuceri această piață,
la dispoziția oaspeților au fost
puse toate facilitățile
deosebite existente, dar, mai
ales, au fost oferite spații
adecvate pentru desfășurarea
optimă a evenimentelor pe
care le organizează:
workshop-uri, training-uri,
târguri, expoziții, lansări de
produse, seminarii, conferințe.

Spațiile sunt generoase, au
lumină naturală, mobilierul
este modular și poate fi
adaptat oricărui tip de
aranjament, iar echipamentul
tehnic este de ultimă
generație. 

Capacitatea totală a sălilor
unde se pot organiza
conferințe este de 660 de
locuri, iar aceasta se împarte
astfel: sala Opal - capacitate
30 de persoane (aranjament
teatru), situată la parterul
hotelului, sala Topaz -
capacitate 30 de persoane
(aranjament teatru), situată la
parterul hotelului, sala Safir-
capacitate de 70 de persoane,

„Oaspeții noștri apreciază confortul, eleganța, calitatea
extraordinară a serviciilor, personalul atent, mâncarea rafinată,
liniștea, toate acestea la un preț corect.”
SIMONA STAMATOV, Room Division Manager
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situată la parterul hotelului,
sala Ametist - capacitate 80 de
persoane (aranjament teatru),
situată la etajul 6 al hotelului.
Evenimentele de anvergură se
pot organiza în sala
Panoramic, situată la 
etajul 5 al hotelului, care o
capacitate maximă de 450 de
persoane (aranjament teatru).
Sala, modern echipată și
utilată, este un spațiu unitar
de 500 mp, cu pereții laterali
doar din geamuri și cu acces
individual la o terasă
generoasă.

“Conduc o echipă dedicată,
pasionată și profesionistă.
Împreună oferim clienților
noștri întreg suportul pentru a
realiza un eveniment reușit”,
ne-a declarat Cristina NICA,
Events Manager.

Aceeași dedicare se regăsește
și în organizarea
evenimentelor private.
Experiența unei nunți, a unei
aniversări sau unei petreceri
la HOTEL MARSHAL 
GARDEN 5* este întru totul
unică și specială încât “veți
povesti că a fost altfel".

PLANURI PENTRU VIITOR

Întreaga activitate a celor din
conducerea HOTELULUI
MARSHAL GARDEN 5* 
este susținută de marketing.
Promovarea online, site-ul
propriu, serviciul periodic de
newsletter și înscrierea
hotelului pe cele mai
frecventate portaluri de turism
și sisteme de rezervări online
internaționale, fiind
principalele motoare pentru
atragerea noilor clienți. 

“Nu lipsesc nici aparițiile
publicitare în presa scrisă, la
TV, sau publicitatea prin

panouri outdoor, participarea
la târgurile naționale și
internaționale de profil”,
completează Ana-Maria
MOANȚĂ, Marketing Director.

MARSHAL este un brand
puternic atât pe piața din
România, cât și pe cea
internațională. Scopul
managamentul companiei
este creșterea gradului de
recunoaștere al acestuia. Se
dorește menținerea unui nivel
de business ridicat, stabil și
eficient, iar toate acestea se
pot împlini numai dacă se va
folosi experiența,
profesionalismul și dragostea
pentru acest domeniu atât de
special al ospitalității.

“Conduc o echipă dedicată, pasionată și profesionistă.
Împreună oferim clienților noștri întreg suportul pentru a
realiza un eveniment reușit.”
Cristina NICA, Events Manager

“Nu lipsesc nici aparițiile publicitare în presa scrisă, la TV, sau
publicitatea prin panouri outdoor, participarea la târgurile
naționale și internaționale de profil.”
Ana-Maria MOANȚĂ, Marketing Director
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A PREMIAT ELITA 
PROFESIILOR 
LIBERALE JURIDICE 
ŞI ECONOMICE

Hotelul Howard Johnson din
Capitală a găzduit marţi, 3

decembrie 2013, prima ediţie a
Galei Profesiilor Liberale

Juridice şi Economice – 
LEGAL MAGAZIN AWARDS. La

evenimentul organizat de Legal
Magazin şi Business Mark, cu
sprijinul Uniunii Naţionale a

Profesiilor Liberale (UPLR), au
participat peste 140 de invitaţi -

preşedinţi de asociaţii
profesionale, avocaţi, notari,

practicieni în insolvenţă,
executori judecătorești,

mediatori, consultanţi fiscali,
auditori financiari, consilieri în

proprietate industrială,
bancheri, oficialităţi

guvernamentale, presă
economică.

REVISTA 
PROFESIILOR 
LIBERALE

legalmagazin.ro
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venimentul a fost susţinut de
partenerii ProCredit Bank,
Unicredit Leasing, Magazin
Robe, Editura Corint, Casa

Panciu, Conta Rădulescu, Sarto,
Callessentially Concierge şi Rentrop &
Straton. Partenerii media au fost risco.ro,
manager.ro şi medierenet.ro.
Prezentatorul Galei a fost Cosmin
Şerbănescu, preşedintele Internal Control
Institute România.
“Gala profesiilor liberale juridice şi
economice - LEGAL MAGAZIN AWARDS
este o premieră pe plan naţional, un
eveniment care deschide drumuri şi
sondează efortul comunităţii pentru
susţinerea mediului de afaceri în general,
dar şi a societăţii, în ansamblul ei.
Profesiile liberale trebuie descoperite,
înţelese şi susţinute la justa lor valoare,
cu atât mai mult cu cât acestea au un
aport inegalabil şi determinant în viaţa
întregii ţări, în toate aspectele sale. Noi
vom organiza Gala în fiecare an, pentru a
răsplăti eforturile, tenacitatea şi viziunea
acestor elite vitale pentru societatea
românească, profesiile liberale”, a subli niat
Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin.

ASOCIAŢIILE PROFESIONALE MEMBRE UPLR
AR TREBUI SĂ COLABOREZE MAI STRÂNS

Evenimentul a debutat cu o masă rotundă
cu tema “Importanţa profesiilor liberale
pentru economia României”. Principala
concluzie a dezbaterilor a fost că

asociaţiile profesionale membre UPLR ar
trebui să colaboreze mai strâns. Emilian
Radu, prim- vicepreşedintele Uniunii
Profesiilor Liberale din România, a
anunţat că la nivelul Uniunii s-a format un
grup de lucru care să cuantifice influenţa
profesiilor liberale asupra economiei şi
societăţii româneşti. El a reamintit că
UPRL a devenit anul acesta o voce
importantă prin primirea în cadrul
Consiliului Economic şi Social.
Decanul Baroului Bucureşti, Ion Ilie-
Iordăchescu, a amintit problemele cu care
se confruntă breasla avocaţilor. Toni Teau,
preşedintele Camerei Consultanţilor
Fiscali (CCF), a precizat că asociaţia
profesională pe care o conduce are peste
6.300 de membri, atât persoane fizice cât
şi societăți de consultanță fiscală. În 2014,
CCF îşi va lărgi aria de cuprindere.
Gheorghe Piperea, prim-vicepreşedintele
Uniunii Naţionale a Practicienilor în
Insolvenţă din România (UNPIR), a definit
plastic profesia de practician în
insolvenţă, comparând-o cu o apă ce are
un traseu sinuos, dar care, în cele din
urmă, se adună undeva. Preşedintele
Consiliului de Mediere, Dorin Valeriu
Bădulescu, a amintit că profesia de
mediator adună în rândurile sale o serie
de profesionişti din mai multe activităţi
liberale. La finalul Galei, a avut loc un
concert susţinut de un cvartet condus de
violonistul Rene - Cristian Popescu.

Adrian Nuță 
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SECȚIUNEA 
ASOCIAȚII PROFESIONALE

DOMNUL ARIN OCTAV STĂNESCU,
Preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor
în Insolvenţă din România
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la
dezvoltarea profesiei de practician în insolvenţă

DOMNUL ION ILIE-IORDĂCHESCU, Decanul
Baroului Bucureşti
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la
dezvoltarea profesiei de avocat

DOMNUL VIOREL MĂNESCU, Preşedintele
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din
România
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la
dezvoltarea profesiei de notar public

DOMNUL HORIA NEAMŢU, Preşedintele
Camerei Auditorilor Financiari
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la
dezvoltarea profesiei de auditor financiar

DOMNUL TONI TEAU, Preşedintele Camerei
Consultanţilor Fiscali
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la
dezvoltarea profesiei de consultant fiscal

DOMNUL CRISTIAN JURCHESCU, Preşedintele
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti 
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la
dezvoltarea profesiei de executor judecătoresc

DOMNUL MARIAN PETRE, Preşedintele
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi
din România
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la
dezvoltarea profesiei de evaluator autorizat

DOMNUL DORIN VALERIU BĂDULESCU,
Preşedintele Consiliului de Mediere
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la
dezvoltarea profesiei de mediator

DOAMNA RALUCA VASILESCU, Preşedintele
Camerei Naţionale a Consilierilor în
Proprietate Industrială din România
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la
dezvoltarea profesiei de consilier în proprietate
industrială

PREMIANŢII  
Galei profesiilor
liberale juridice 
şi economice  2013

Cristian 
Jurchescu,

Preşedintele
Uniunii Naţionale

a Executorilor
Judecătoreşti

Toni Teau, 
Presedintele
Camerei
Consultantilor
Fiscali

Dorin
Bădulescu,  
Presedintele
Consiliului 
de Mediere
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SECȚIUNEA 
EXCELENȚĂ ACADEMICĂ

DOMNUL MIRCEA DUŢU, Directorul Institutului
de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române
Premiul pentru contribuţia adusă la
dezvoltarea activităţii Institutului de Cercetări
Juridice al Academiei Române

DOAMNA SIMONA MARIA MILOŞ, Preşedintele
Institutului Naţional pentru Pregătirea
Practicienilor în Insolvenţă
Premiul pentru contribuţia adusă la
organizarea şi dezvoltarea INPPI – instituţia cu
cel mai fulminant debut 

SECȚIUNEA 
AUDIT FINANCIAR

KPMG AUDIT SRL
Premiul pentru rezultate financiare deosebite
pe piaţa din România

DELOITTE AUDIT
Premiul pentru rezultate financiare deosebite
pe piaţa din România

PRICEWATERHOUSECOOPERS ROMANIA
(PwC) AUDIT
Premiul pentru rezultate financiare deosebite
pe piaţa din România

EY ASSURANCE SERVICES SRL
Premiul pentru rezultate financiare deosebite
pe piaţa din România

BAKER TILLY KLITOU
Premiu special aniversar - 10 ani de activitate
pe piaţa de audit din România

SECȚIUNEA 
TAXE ȘI FISCALITATE

DELOITTE  TAX
Premiul pentru rezultate financiare deosebite
pe piaţa din România

PRICEWATERHOUSECOOPERS ROMANIA
(PwC) 
Premiul pentru rezultate financiare deosebite
pe piaţa din România

Gheorghe
Piperea,  

Prim-
vicepresedintele

UNPIR

Emilian Radu,
Preşedintele

UPLR
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EY ROMÂNIA 
Premiul pentru rezultate financiare deosebite
pe piaţa din România

KPMG TAX SRL
Premiul pentru rezultate financiare deosebite
pe piaţa din România

RÖDL & PARTNER
Premiu special aniversar - 15 ani de activitate
pe piaţa din România

SECȚIUNEA 
MEDIATORI

COLEGIUL MEDIATORILOR 
Premiul pentru promovarea medierii în
România

UNIUNEA NAŢIONALĂ A MEDIATORILOR DIN
ROMÂNIA 
Premiul pentru promovarea medierii în
România

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A MEDIATORILOR
DIN ROMÂNIA
Premiul pentru promovarea medierii în
România

ASOCIAŢIA MEDIATORILOR BUCUREŞTI
Premiul pentru promovarea medierii în
România

CENTRUL DE MEDIERE BUZĂU
Premiul pentru promovarea medierii în
România

SECȚIUNEA 
NOTARI PUBLICI 

DOAMNA DANIELA NEGRILĂ, Notar
Coordonator al Societăţii Notariale Concordia
Premiul pentru activitatea  editorială de
specialitate juridică

PREMIANŢII  
Galei profesiilor
liberale juridice 
şi economice  2013

Mihai
Cernea,

Presedintele
Consiliului
Director al
CREDIDAM

Rudolf Vizental, 
Managing
Partner, Casa 
de Insolventă
Transilvania

Mugur Curca ̆,  
Director
Vânzări,
UniCredit
Leasing Fleet
Management
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SOCIETATEA NOTARIALĂ “LAURA BADIU ŞI

LIDIA DRĂGAN”

Premiul pentru contribuţia la dezvoltarea

mediului de afaceri

SECȚIUNEA 
PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ 

CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA 

Premiul pentru lansarea Programului

“Redresarea business-urilor aflate în

dificultate”

ROMINSOLV SPRL

Premiul pentru sprijinul acordat firmelor în

dificultate prin intermediul platformei Fairsolve

BDO Business Restructuring SPRL

Premiul pentru soluţionarea cu succes a

dosarului Cefin Real Estate Alpha

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS

Premiul pentru soluţionarea cu succes a

dosarului Prodlacta

ZRP INSOLVENCY

Premiul pentru soluţionarea cu succes a

dosarului Tnuva România Milk 

SECȚIUNEA 
AVOCAȚI

DOMNUL ION NESTOR, Co-Managing Partner

şi Fondator al societăţii de avocatură NNDKP

Premiul pentru Excelenţă în Leadership

DOMNUL GHEORGHE MUŞAT, Senior Partner

şi Fondator al Muşat & Asociaţii

Premiul pentru Excelenţă în Mentorship

DOMNUL SEBASTIAN GUŢIU, Managing

Partner Schoenherr Bucureşti

Premiul pentru Excelenţă în Management

Adrian
Manolache,  

Managing Partner,
Cazacu Manolache

Popa

Heribert
Kailbach,

Director General
Adjunct,

ProCredit Bank
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ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII

Premiul pentru implicarea în campanii de CSR

şi activitate Pro Bono

GIDE LOYRETTE NOUEL 

Premiu special aniversar – 15 ani de activitate

în România

NOERR

Premiu special aniversar - 15 ani de activitate

în România

BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII

Premiul pentru cea mai extinsă prezenţă la

nivel naţional

CAZACU MANOLACHE POPA

Premiul pentru start-up

SECȚIUNEA 

CONSILIERI ÎN PROPRIETATE 

INDUSTRIALĂ

ANDRA MUŞATESCU LAW & INDUSTRIAL

PROPERTY OFFICES

Premiul pentru excelenţă în domeniul

proprietăţii intelectuale

CABINET M. OPROIU

Premiul pentru contribuţia la protejarea

mărcilor unor importante companii

multinaţionale

SECȚIUNEA 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Centrul Român pentru Administrarea

Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM)

Premiul pentru implementarea, administrarea

şi protejarea drepturilor artiştilor şi contribuţia

la dezvoltarea acestei bresle

Ion Ilie-Iordăchescu, 
Decanul Baroului Bucuresti

Mircea Dutu,
Directorul

Institutului de
Cerceta ̆ri

Juridice

Senatorul Ioan Chelaru,
Presedintele Uniunii
Juristilor din Romania
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LOUISE ARBOUR

Avocat specializat în
drepturile omului, Louise
Arbour a analizat dovezile
referitoare la unele dintre
cele mai îngrozitoare crime
din ultimii ani din Iugoslavia
și Ruanda, s-a “luptat” cu
poliţiștii de frontieră pentru
a investiga masacrele
petrecute și a criticat liderii
din Kîrgîzstan și până în
Sudan pentru abuzurile
legate de drepturile omului
pe care aceștia le-au
săvârșit - și încă luptă. 
Numită procuror-șef la
Tribunalul Penal
Internațional pentru fosta
Iugoslavie (TPII), în 1996,
avocatul francezo - canadian
l-a pus sub acuzare pe fostul
președinte iugoslav Slobodan
Milosevic. 
În perioada 2004-2008,
Louise Arbour a acționat în
calitate de înalt comisar al
ONU pentru drepturile
omului și, prin poziţia dură, a
tulburat apele în ţări precum
Zimbabwe, China și Israel. A

înfruntat administraţia Bush
referitor la războiul din Irak,
pedeapsa cu moartea și
eforturile Statelor Unite ale

Americii de combatere a
terorismului. Asociaţiile care
apără drepturile omului,
precum Amnesty

International, au fost
impresionate de refuzul ei de
a fi redusă la tăcere. 
În 2011, Louise Arbour
conducea Grupul
Internaţional de Criză,
organism care continuă să
monitorizeze și să cerceteze
conflictele internaţionale,
chiar dacă acestea s-au
stins.  

BRENDA HALE

Deschizătoare de drumuri,
Brenda Hale a fost prima
femeie și cel mai tânăr
judecător care a primit titlul
de lord, în prezent, fiind
singura femeie judecător de
la Curtea Supremă din
Marea Britanie. Atunci când
vorbește despre sine, Brenda
Hale folosește apelativul de
feministă „Softline”. Ea a
militat pentru a crește
diversitatea sistemului
judiciar, a lucrat la proiectul
de revizuire a Dreptului
familiei, precum și pentru
protecția victimelor violenței
în familie. În anii '80, a scris
primul studiu complet al
drepturilor femeilor la locul
de muncă, în familie și în
stat și a contribuit la
introducerea Legii Copiilor
1989 – cea mai importantă
parte a legislației din Marea
Britanie referitor la protecția
copiilor .

HELENA KENNEDY

Născută în Glasgow, într-o
familie modestă, părinţii fiind
muncitori, dar având un
puternic spirit catolic și
socialist, Baroneasa
Kennedy este profund
influențată de educaţia pe
care a primit-o. „Am fost

FEMEI
REMARCABILE

DIN DOMENIUL
JURIDIC

Sub titulatura “Inspiring women”, celebra publicaţie The Guardian a realizat o trecere în revistă a
doamnelor care au avut o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea domeniului în care lucrează. Cine sunt
femeile deosebite din domeniul juridic? 

LOUISE
ARBOUR
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crescuți să credem că lucrurile materiale nu
sunt importante și că oamenii ar trebui să
fie apreciaţi pentru ceea ce au făcut pentru
alţii”, spune ea. De-a lungul vieții și carierei,
ea a respectat acest standard.
La vârsta de doar 24 de ani, avocatul radical
Helena Kennedy și-a înființat propriul birou
pentru a lucra la cazurile de discriminare
sexuală, violență domestică împotriva
femeilor și pentru a apăra femeile care au
ucis sau au fost agresate de parteneri
violenţi.
În anul 1990, împreună cu alţi avocaţi
specializaţi în drepturile omului, a înfiinţat
birourile Doughty Street și a lucrat la cazuri
care au ţinut prima pagină a ziarelor,
precum Guildford Four și procesul spionului
Michael Bettany.
Helena Kennedy a prezidat o anchetă
independentă care recomanda necesitatea
unei schimbări radicale în modul în care
sunt investigate decesele infantile bruște și
a condus diverse organizații, precum British
Council și Comisia Human Genetics. Are, de
asemenea, propriile sale fundaţii pentru
finanțarea elevilor defavorizați.

GARETH PEIRCE

Pe această listă, există, probabil, puțini
oameni mai discreţi decât Gareth Peirce. În
ciuda faptului că are una dintre cele mai
lungi cariere juridice din Marea Britanie, ea
evită lumina reflectoarelor. Faima sa derivă
doar din cazurile de care s-a ocupat - un
parcurs revoluţionar de 30 de ani de lupte
împotriva erorilor judiciare care au schimbat
istoria juridică.
În anii ’80, a reprezentat Guildford Four și
Birmingham Six. Mai recent, ea a devenit un
arhitect-cheie în lupta împotriva măsurilor
draconice de combatere a terorismului, care
reprezintă familia lui Jean Charles de
Menezes, cel care a fost împușcat 
mortal la stația de metrou Stockwell, și
Moazzam Begg, care a fost deținut în
Guantánamo Bay. Deoarece, prin munca sa,
îi apără pe cei care se află la capătul ascuțit
al puterii de stat, i-a determinat pe mulți
activiști pentru drepturile omului să descrie
numele ei ca fiind „sinonim cu drepturi
civile”.

BRENDA
HALE

HELENA
KENNEDY
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JAYSHREE SATPUTE

Anul trecut, o tânără femeie fără adăpost,
Laxmi, a murit după ce a născut pe stradă,
în centrul orașului Delhi, deși în zonă se
aflau mai multe spitale. Nimeni nu a 
ajutat-o, astfel că a zăcut pe caldarâm timp
de patru zile, sute de oameni trecând pe
lângă ea, iar în final a murit în urma unei
infecţii. Copilul a fost luat în îngrijire. Avocat
specializat în drepturile omului, Jayshree
Satpute a preluat cazul la Înalta Curte din
Delhi, reușind să obţină o hotărâre care a
devenit un punct de reper, incidentul fiind
considerat o încălcare a drepturilor omului
pentru Laxmi. 
Satpute este hotărâtă să lupte pentru ca
această hotărâre să fie întâlnită peste tot în
India și chiar în întreaga regiune, astfel încât
vocile femeilor sărace și marginalizate din
această ţară, care prezintă un risc crescut
să moară la naștere, să poată fi auzite și
drepturile lor respectate. 

SONIA SOTOMAYOR

În 2009, când președintele Obama a anunţat
numirea Soniei Sotomayor la Curtea
Supremă, a declarat că a „trăit visul
american”. 
S-a născut în Bronx, fiica unor imigranți din
Puerto Rico. După moartea tatălui său, când
Sotomayor avea nouă ani, ea și fratele său
au fost aduși în proiectele de locuințe de
care se ocupa mama sa. Aceasta a pus mare
valoare pe educaţia copiilor, cumpărând
singurul set de enciclopedii care se găsea în
cartier. Sonia Sotomayor a mers mai întâi la
Princeton, pentru ca, mai apoi, să urmeze
cursurile Facultăţii de Drept de la Yale,
unde, acum, opiniile sale pertinente sunt
predate studenţilor.
În afară de o perioadă în practica privată, în
anii '80, Sotomayor a lucrat ani de zile în
serviciul public, ca judecător și apoi la
Curtea de Apel. Acum, fiind una dintre cele
trei femei de la instanța supremă și primul
judecător hispanic, Sonia Sotomayor a îmbinat
experiența din lumea reală cu opiniile sale
care respectă cu stricteţe rigorile legii. 

Anca Chilom 

SONIA
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a realizarea
sondajului au
participat 200
dintre cele mai

importante societăţi de
avocatură.
Rezultatele din acest an arată
că, deși femeile din firmele de
avocatură chestionate au
obţinut unele rezultate, în
ansamblu, ritmul de progres
rămâne inacceptabil de lent,
femeile continuând să se
confrunte cu aceleași bariere
care au fost identificate și în
celelalte șapte ediţii ale
cercetării realizate de
Fundatia NAWL. Cu toate
acestea, există și puncte bune
raportate de această anchetă,
constituind o sursă de
optimism și demonstrând că
progresul poate fi atins atunci
când în firmele de avocatură
se iau măsurile necesare
pentru a se asigura că femeile
avocat sunt tratate corect și că
acestea beneficiază de orice
ocazie pentru a avansa și a
reuși. De asemenea, este
important de subliniat că toţi

clienţii pot și ar trebui să-și
exercite influenţa economică
considerabilă pe care o au
pentru a se asigura că femeile
avocat, care se ocupă de
problemele lor, vor fi remune -
ra te/recompensate corect.

CONCLUZIILE EDIŢIEI DIN 2014

Continuă să existe un
număr disproporţionat de mic
de femei care avansează pe
cele mai înalte poziţii în
firmele mari de avocatură - în
ciuda faptului că, de decenii,
promoţiile facultăţilor de drept
sunt formate preponderent
din femei. Încă de la mijlocul
anilor ’80, mai mult de 40%
dintre absolvenţi au fost
femei. Prin urmare, era de
așteptat ca, până acum,
promovarea femeilor și a
bărbaţilor în firmele de
avocatură să se facă aproape
în același ritm. Din păcate,
astfel de paritate nu s-a
realizat, în continuare mai
puţin de 20% dintre parte nerii
din firme fiind femei.

Angajarea pe orizontală la
nivel de partener favorizează
bărbaţii. Mulţi dintre equity
partneri au fost angajaţi de la
alte firme, iar această practică
este foarte răspândită în
rândul societăţilor din AmLaw
100. O consecinţă pe termen
lung a acestui fapt este că
raportul dintre femeile și
bărbaţii aflaţi pe poziţii de
equity partners va rămâne la
fel – o majoritate covârșitoare
a bărbaţilor.

Marea majoritate a firmelor
nu va raporta informaţii cu
privire la politica salarială a
avocaţilor, femei și bărbaţi, iar
realizatorii studiului sunt de
părere că aceasta se întâmplă
din cauză că diferenţa dintre
remuneraţia femeilor și cea a
bărbaţilor continuă să fie
substanţială.

Reprezentanţii firmelor
participante la sondaj
consideră că există două
motive principale pentru
numărul redus al femeilor
numite pe poziţii de equity
partners și anume: lipsa

capacităţii de dezvoltare a
afacerilor și gradul ridicat de
uzură. Pe de altă parte, spun
realizatorii studiului, nu există
nicio îndoială că firmele pot
avea un impact major asupa
perspectivelor pe termen lung
pe care femeile le pot avea în
cadrul unei societăţi de
avocatură.

Numărul redus al femeilor
avocat care provin dintr-o
etnie minoritară și ocupă o
poziţie de equity partner este
în concordanţă cu numărul
bărbaţilor care se află pe
aceeași poziţie. Per total, în
firmele din AmLaw 100,
minorităţile de sex feminin
ocupă poziţii de equity
partnerships în proporţie de
2%, în timp ce ponderea
bărbaţilor este ceva mai
ridicată – 6%. În cazul
următoarei sute de firme
datele sunt următoarele: 2%
femei și 4% bărbaţi. Aceste
date evidenţiază dublul
obstacol cu care se confruntă
femeile avocat de culoare din
Statele Unite: cel de gen și cel
legat de etnie.

Până în prezent, în firmele
de avocatură din Statele Unite,
planificarea formală legată de
“succesiune” nu a fost un
scop pentru a identifica și
dezvolta femei lider. Chiar
dacă există o recomandare
care prevede această
modalitate de a asigura
continuitatea pe poziţiile de
conducere, firmele mari nu s-
au înghesuit să o pună în
practică. Majoritatea

RETENŢIA ȘI PROMOVAREA
FEMEILOR ÎN FIRMELE 
DE AVOCATURĂ DIN SUA
În acest an, Fundaţia NAWL, componenta caritabilă și de cercetare a Asociaţiei Naţionale a Femeilor
Avocat din Statele Unite, a realizat cea de-a opta ediţie a studiului referitor la retenţia și promovarea
femeilor în firmele de avocatură. La realizarea sondajului au participat 200 dintre cele mai importante
societăţi de avocatură.
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societăţilor de avocatură nu
au cuprinsă în strategia de
dezvoltare și planificarea
formală legată de
“succesiune”, iar atunci când
o au, diversitatea de gen nu
este un criteriu important.

Avansarea femeilor în
poziţii de parteneri nu este o
prioritate pentru firmele de
avocatură din AmLaw 200,
așa cum ar trebui. Deși se
pare că unele firme încearcă
să ia măsuri eficiente pentru
înlăturarea obstacolelor cu
care se confruntă femeile, așa
cum au fost identificate de
acest studiu, dar și de ediţiile
anterioare, din păcate, multe
altele nu depun niciun efort.
Există încă foarte multe firme
care au eșuat în a recunoaște
că facilitarea progresului
femeilor avocat s-ar reflecta
și asupra avantajelor
organizaţiei în sine, dar, în

aceeași măsură, și asupra
clienţilor.

OBSTACOLE ÎN CALEA 
PROMOVĂRII FEMEILOR 

În cadrul studiului din acest
an, realizatorii au rugat firme -
le participante să numească
ceea ce ar reprezenta pentru
ele cele mai mari obstacole în
calea reţinerii femeilor
asociaţi și promovarea
femeilor pe poziţii de equity
partners. În mod deliberat,
cercetătorii au structurat
această întrebare, astfel încât
să permită răspunsuri
deschise.
Doar 6% dintre firmele
partici pante au spus că
reţinerea în firmă a femeilor
asociate nu este o problemă,
în timp ce marea majoritate a
firmelor vede cel puţin un
motiv pentru care femeile

pleacă din firmele lor.
Aproximativ 38% dintre firme
cred că unul dintre obstacole
este echilibrul dintre carieră și
viaţa perso nală; 22% au
menţionat lipsa oportunităţilor
de dezvoltare a afacerilor ca
fiind cel mai mare obstacol;
13% sunt de pă rere că
obstacolul ar fi repre zentat de
lipsa de mentori sau de femei
avocat lideri; 11% au spus că
este vorba despre confuzia sau
dificultatea legate de ceea ce
presupune un parteneriat, iar
11% au men ţio nat opţiunile
din afara firmei pentru o
slujbă mai bună.
Atunci când vine vorba despre
impedimentele legate de
numirea femeilor pe poziţii de
equity partners, firmele se
concentrează pe patru factori
similari, însă ponderea
acestora este diferită. Astfel,
cel mai mare impediment

pentru femei ar fi, așa cum l-
au descris 44% dintre firme,
lipsa capacităţilor de
dezvoltare a afacerilor. Uzura a
fost un obstacol identificat de
31% dintre firmele
participante, acest criteriu
fiind descris ca plecarea
femeilor din firmă sau, dacă
rămân, încetinirea ritmului de
muncă. Celelalte două
obstacole comune incluse au
fost echilibrul carieră-viaţă
personală (10%) și mai puţini
sponsori și mentori (11%).
Doar 4% dintre firme nu
percep niciun obstacol în calea
promovării femeilor pe poziţii
de equity partners. 
Aceste impedimente diferite
fac parte, desigur, într-o
anumită măsură, din strategia
de management a firmelor de
avocatură: multe dintre
acestea solicită un număr
excesiv de ore facturabile, nu
oferă acces egal la oportu ni -
tăţi de afaceri, nu promovează
femeile în funcţii de condu -
cere și nu au criterii sau pro -
cese de promovare transpa -
rente. Rezultatele studiului au
arătat, de exemplu, că un
număr de firme – 12% - nu
permit avocaţilor care
lucrează în regim part-time să
fie avansaţi pe poziţii de
parteneriat, un impediment
fără nicio justificare în
condiţiile actuale de piaţă și
care are un impact dispro -
porţionat asupra promovării
femeilor avocat.
Pierderea sistematică a unui
număr mare de avocaţi seniori
de sex feminin pune în pericol,
pe termen lung, “sănătatea”
firmelor, precum și continui -
tatea și calitatea serviciilor pe
care le oferă clienţilor.

Anca Chilom 
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entru mai mulţi ani,
Dr. Mohammed
Akram Nadwi a
condus un proiect

de amploare prin care se
doreşte descrierea biografiilor
a mii de femei musulmane
care, de-a lungul istoriei Isla -
mului, au avut un rol im portant
în tradiţia hadithurilor. 
În “Al-Muhaddithat: The
Women Scholars in Islam”,
Oxford Interface Publications,
2007 (Femeile savante din
Islam), Dr. Nadwi a rezumat
dicţionarul său biografic de 40
de volume, dicţionar al femei lor
musulmane care au învăţat şi
predat hadithuri. El demons trea -
ză astfel rolul important al fe -
meilor în păs tra rea învăţătu ri lor
Profetului (sallalahu aleihi wa
salam). Femeile participau
deseori la cursurile moschei -
lor şi ale şcolilor, învăţau şi
predau şi, de asemenea,
călătoreau cu scopul de a
învăţa. Aceste femei aveau un
puternic rol în societate. 
“La început, am crezut că voi

găsi în jur de 20 - 30 de femei,
dar până în acest moment s-au
adunat 8.000, de acum 1.400
de ani”, spune autorul. 
Printre femeile descrise în
acest dicţionar se numără o
femeie jurist din secolul 
al X-lea, din Bagdad, care a
călătorit prin Siria şi Egipt şi
care a învăţat alte femei; o
femeie din secolul al XV-lea
care a predat în Medina; o
femeie din secolul al 7-lea din
Medina care a primit titlul de
jurist academician. 

VĂLUL ISLAMIC 
ÎN TRIBUNALELE DIN TURCIA

Femeile avocat vor putea purta
vălul islamic în tribunalele din
Turcia, iar cetăţenii de origine

kurdă vor avea dreptul să-şi
folosească limba maternă în
relaţia cu justiţia.
Hotărârea referitoare la portul
vălului a fost luată de Consiliul
de Stat, cea mai înaltă
autoritate administrativă
judecătorească din această
ţară, ca urmare a unei soli -

citări prezentate de un avo cat
de sex feminin care a susţinut
că este victima unei discrimi -
nări religioase, a explicat o
sursă din domeniul judiciar.
Decizia a fost imediat criticată
de partizanii laicităţii. De
exemplu, preşedintele
baroului din Ankara, Metin

Feyzioglu, a apreciat că o
femeie avocat “nu poate să-şi
îndeplinească funcţia de
apărător al unui acuzat
afişându-şi apartenenţa
religioasă într-un stat laic”.
Vălul islamic nu va putea fi
purtat însă de femeile
procuror sau judecător.

PRIMA FEMEIE AVOCAT 
ÎN ARABIA SAUDITĂ

În Arabia Saudită, femeile au
voie să studieze dreptul din
2005, dar abia acum pot să şi
practice această meserie. De
aceea, în 2013, Arwa Al-
Hujaili, prima femeie avocat
din ţară, a devenit un simbol al
unei generaţii şi un exemplu
demn de urmat.
Ea a decis să-şi construiască o
carieră în domeniul dreptului,

P

Dr. Mohammed Akram Nadwi

FEMEILE 
AVOCAT 
ÎN LUMEA ISLAMICĂ
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sperând să poată fi lăsată să
practice această meserie imediat
după terminarea cursurilor
Universităţii King Abdulaziz din
Jeddah, în 2010. Au trecut însă trei
ani, pe parcursul cărora Arwa Al-
Hujaili a avut titulatura de
consultant legal, fără a fi însă
recunoscută ca avocat.
Cu voinţă şi perseverenţă, după trei
ani de cereri adresate Ministerului
Justiţiei, Arwa Al-Hujaili, în vârstă
de 25 de ani, a primit în cele din
urmă permisiunea de a se
înregistra drept avocat practicant,
devenind prima femeie din ţară
care a reuşit acest lucru. “Oamenii
îmi spun că sunt un pionier şi simt
nevoia să mă ridic la nivelul
aşteptărilor pe care aceştia le au.
Este un sentiment de mare
respon sabilitate. De acum înainte,
oamenii vor fi atenţi la tot ceea ce
fac”, a spus tânăra.

SCURT ISTORIC

Universităţile din Arabia Saudită au
început să primească femei la
facultăţile de drept în 2005, acestea
terminându-şi studiile în 2008. Dar
entuziasmul lor a fost curmat
brusc, atunci când şi-au dat seama
că nu pot obţine drept de practică.
Multe dintre colegele lui Al-Hujaili,
nemulţumite de lipsa de progres
din ţară, au ales să plece în
străinătate ca să poată munci. Cu
toate acestea, Arwa Al-Hujaili a
continuat să îşi susţină punctul de
vedere, depunând nenumărate
cereri în acest sens.
În acelaşi timp, şi alţii au început
demersuri pentru schimbare,
creând grupuri personalizate pe
Facebook, intitulate “Eu sunt
avocat”, campanii pe Twitter şi
postări pe Youtube, pentru ca
femeile să primească dreptul de a
practica avocatura.
În cele din urmă, în octombrie anul
trecut, după ce a primit o petiţie
care a strâns 3.000 de semnături,
organizată de un grup de
absolvente de drept, Regele
Abdulah a anunţat că femeilor ar
trebui să li se permită să fie
recunoscute drept avocate. Cu
toate acestea, Ministerul de Justiţie
din Arabia Saudită nu s-a grăbit să
sprijine decizia. “Am continuat să
fac demersuri, dar nu îmi dădeau
absolut niciun fel de răspuns”, îşi
aminteşte Al-Hujaili.

UN GEST DE SOLIDARITATE

O prietenă de-a sa, Hanouf Al-
Hazzaa, a scris atunci un articol
într-un ziar, în care îi cerea Regelui
să intervină. Al-Hazzaa făcea parte
din prima generaţie de absolvente
ale Arabiei Saudite, dar ea alesese
să meargă în Statele Unite ale
Americii pentru a practica
avocatura, fiind dezamăgită de

situaţia de acasă. “Am scris despre
cât de deprimantă era situaţia,
explicând că multe dintre noi
suntem aici, în afara ţării, pentru
că nu avem niciun viitor acasă”,
povesteşte Al-Hazzaa.
Două zile mai târziu, Ministerul
Justiţiei a dat undă verde cererilor,
iar cea a lui Al-Hujaili a fost prima
acceptată. Acum, ea lucrează ca
avocat stagiar și, peste doi ani,
după ce îşi va finaliza calificarea,
speră să urmeze o carieră în
dreptul familiei pentru a ajuta alte
femei saudite. "Multe femei din
ţara asta au într-adevăr nevoie să
vorbească cu avocați de sex
feminin și vreau să ajut acele femei
pentru a-şi obține drepturile",
spune ea. “Aspectul social este
unul care trebuie luat în
considerare, ca societatea să poată
accepta femei avocat, pentru că
este ceva nou. Va fi, de asemenea,
o provocare şi pentru sistemul
judiciar să ne accepte, dar cred că
vom depăşi aceste dificultăţi, dacă
ne vom dovedi competenţa”, a
adăugat Arwa Al-Hujaili.
Adam Coogle, cercetător din Orientul
Mijlociu pe problemele Drepturilor
Omului, citat de CNN, este de
aceeaşi părere, că există încă
probleme pe care femeile avocat le
vor întâmpina. “Judecătorii saudiţi
au multă libertate şi pot înlătura un
avocat dintr-un proces. Judecătorii
i-ar putea respinge pledoaria sau
s-ar putea chiar să-i interzică să
vorbească, în special dacă este
vorba despre un judecător
conservator, care nu vrea ca
femeile să se facă auzite în
instanţă”, spune Coogle.
Însă pentru Al-Hujaili, faptul că a
reuşit să urmeze o carieră în
domeniul juridic a făcut să merite
aşteptarea. “Succesul este un
sentiment plăcut, mai ales atunci
când vine după o furtună”, spune ea.

Anca Chilom 

Aspectul social este
unul care trebuie
luat în considerare,
ca societatea să
poată accepta femei
avocat, pentru că
este ceva nou. Va fi,
de asemenea, o
provocare şi pentru
sistemul judiciar să
ne accepte, dar cred
că vom depăşi aceste
dificultăţi, dacă ne
vom dovedi
competenţa.
Arwa Al-Hujaili

Judecătorii saudiţi au
multă libertate şi pot
înlătura un avocat
dintr-un proces.
Judecătorii i-ar putea
respinge pledoaria
sau s-ar putea chiar
să-i interzică să
vorbească, în special
dacă este vorba
despre un judecător
conservator, care nu
vrea ca femeile să se
facă auzite în
instanţă.
Adam Coogle,
cercetător din
Orientul Mijlociu pe
problemele
Drepturilor Omului
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