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creşteri
marginale în 2015
stimările celor mai mulţi
dintre specialiştii în
servicii profesionale de
asistenţă juridică pentru business
privind valoarea pieţei avocaturii
pentru afaceri în 2014 şi 2015
sunt cumva contradictorii. Optimiştii – puţini la număr –
avansează un volum maximal de
400 milioane euro al cifrei de
afaceri, însă cei mai mulţi cred că
valoarea realistă şi corectă este
sub jumătate, de circa 160-180
milioane euro. În oricare dintre
situaţii, cifrele sunt modeste
pentru cei aproximativ 24.000 de
„combatanţi” licenţiaţi de pe acest
„front” din România, unde doar
industria de retail a învârtit, de
exemplu, în 2014, nu mai puţin de
8,4 miliarde de euro.

E

De Cristian Pavel,
editor coordonator

Greu de descifrat „misterul”
valorii adevărate după ce, la sfârşitul anului 2013, Uniunea Naţională a Barourilor din România
(UNBR), organismul care reglementează profesia de avocat, a
modificat statutul profesiei şi a
schimbat regulile „jocului”. După
acel moment, firmele de avocatură şi cabinetele de avocatură nu
au mai avut voie să comunice
public date despre clienţi, chiar şi
cu acordul acestora – nimic
despre rezultatele financiare sau
dosarele în care sunt implicate,
măsură ce a „amuţit” jucătorii din
piaţă.

După exit-ul de pe piaţa locală de
la începutul anului trecut al unor
jucători globali, precum Gide
White & Case, piaţa a părut şi
mai amorţită şi mai apatică, deşi
luptele pentru supravieţuire şi
cote de piaţă au fost necruţătoare
în off.
Dacă valoarea pieţei este
discutabilă şi/sau disputată, toţi
cei care activează în branşă cad de
acord asupra unor tendinţe cărora
li s-a aliniat activitatea de profil.
Cu toţii admit că atâta vreme cât
economia nu are o creştere sustenabilă, constantă şi riguroasă,
proiectele şi tranzacţiile în care
avocaţii de business sunt implicaţi urmează tempo-ul creşterii
economice. Aşadar, dacă PIB-ul
României a crescut într-un an cu
4,8%, piaţa avocaturii nu a
depăşit această rată de creştere.
Altfel spus, într-o piaţă mică, în
care proiectele sunt puţine şi
investiţiile au încălţat ciubote
roşii, atmosfera a devenit mai
greu respirabilă. Clienţii vor să-şi
optimizeze costurile şi solicită un
randament maxim cu un minim
de aport. Presiunea pe onorarii a
ajuns mare, pe alocuri umilitoare.
Avocaţii deplâng „înţepenirea în
proiect” a sectorului public, schimbarea regulilor jocului în timpul
jocului, conjunctura georegională
nefastă, impredictibilitatea din

zona politică şi fiscală, lipsa de
priorităţi şi strategii.
Mai mult, avocaţii cred că există
un „ecart” periculos între contractele numeroase şi de mică valoare
şi proiectele foarte mari, adesea
dureros de rare. Zona de mijloc
apare prea puţin „acoperită”,
fiindcă e la fel de absentă ca şi
adevărata „clasă de mijloc”
despre care se vorbeşte mereu.
Piaţa va creşte marginal şi în
2015, cred specialiştii intervievaţi, la unison. Rămân de interes
speţele din aria litigiilor, dar urcă
în top fuziunile şi achiziţiile,
domeniul real-estate, tranzacţiile
financiare. Surprinzător sau nu,
avântul DNA şi/sau DIICOT
întinde o pâine albă (dacă nu un
cozonac!) caselor de avocatură,
chemate, mai nou, să facă performanţă şi în domeniul dreptului
penal.
Vine un 2016 complicat – cu un
eventual nou Cod Fiscal, cu alegeri locale şi legislative, cu alţi
posibili lideri la nivel de guvern
şi partide, cu o Ucraină vecină
prinsă ca-ntr-o menghină, la est şi
vest, o Grecie în clocot şi o
Uniune Europeană ameninţată cu
amputarea. În babilonia viitoare,
avocaţii vor fi chemaţi să aducă
un atât de necesar plus de
echilibru, echitate şi rigoare!
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Dragne & Asociaţii
a sărbătorit primul „cincinal”

Gala „Chambers Europe
2015” – PeliFilip, „ﬁrma
anului în România”
PeliFilip a fost desemnată „Firma de
avocatură a anului” în România, în cadrul
Galei Chambers Europe Awards, care a avut
loc la hotelul Okura din Amsterdam
(Olanda), pe 24 aprilie a.c.. Prestigiosul
premiu de excelenţă european din
domeniul avocaturii i-a fost acordat echipei
PeliFilip pentru rezultatele obţinute în 2014
pe piaţa din România.
„Principalele atuuri care ne-au adus acest
premiu sunt echipa PeliFilip, formată
exclusiv din reprezentanţi ai unei noi
generaţii de avocaţi, şi abordarea noastră
concentrată pe aducerea de valoare
adăugată clienţilor şi pieţei pe care
activăm”, a declarat Francisc Peli (foto),
Managing Partner al PeliFilip.
PeliFilip fusese selectată de către Chambers
Europe, în luna martie, pe lista scurtă de
nominalizări pentru cea mai bună casă de
avocatură din România, alături de alte cinci
ﬁrme de top din piaţa locală. Chambers
Europe reprezintă versiunea europeană a
ghidului internaţional de prestigiu
Chambers and Partners, care premiază în
ﬁecare an casele de avocatură cu cele mai
bune perfomanţe la nivel naţional şi
regional.
Publicaţia Chambers and Partners
realizează topurile celor mai bune case de
avocatură şi ale celor mai buni avocaţi din
peste 185 jurisdicţii din lume, pe baza
cercetărilor realizate de propria echipă,
care intervievează avocaţii şi clienţii.
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Recent, Casa de Avocatură Dragne
& Asociaţii a sărbătorit, alături de
parteneri, clienţi şi prieteni, cinci
ani de la fondare, cinci ani de
rezistenţă şi performanţă pe piaţa
bucureşteană a serviciilor de
asistenţă profesională juridică
pentru business.
„Astăzi, Dragne & Asociaţii este,
prin efortul întregii echipe de
avocaţi care o compun sau care au
făcut parte din ea, una dintre
societăţile despre care se spune că
este printre cele mai renumite din
România. Oameni talentaţi, bine
pregătiţi şi motivaţi au făcut posibil
acest succes în cei 5 ani de
activitate.
Ne-am păstrat entuziasmul şi
optimismul în tot ceea ce facem şi
ne propunem să asigurăm livrarea
de strategii creative în procedurile
în care ne reprezentăm clienţii,
strategii orientate spre business şi
adaptate la contextul şi speciﬁcul
ﬁecărui proiect, pentru protejarea

drepturilor şi intereselor clienţilor
noştri”, a spus, la recepţia
aniversară, Ion Dragne (foto),
Avocat Asociat Coordonator
Dragne & Asociaţii, recent ales în
funcţia de Decan al Baroului
Bucureşti.
La ceas sărbătoresc, echipa Dragne
& Asociaţii numără 30 de avocaţi
specializaţi în cele opt arii de
practică: Litigii & Arbitraj, Drept
comercial, M&A, Drept ﬁscal, Drept
bancar, Restructurare şi Insolvenţă,
Drept imobiliar, Construcţii,
Dreptul muncii, Proprietate
intelectuală, Concurenţă &
Antitrust.
Dragne & Asociaţii s-a înﬁinţat în
data de 1 iulie 2010 şi este condusă
de şase avocaţi asociaţi: Ion
Dragne, în prezent Decan al
Baroului Bucureşti, Stelian Garoﬁl,
Delia Boşman, Oana-Andreia
Dumitrescu, Daniel Cîrstea şi Ioana
Oprea, avocaţi cu o vastă
experienţă în ariile de practică
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Gheorghe Florea, reales preşedinte al UNBR
Gheorghe Florea a fost
reales, la început de iunie
a.c., în funcţia de
preşedinte al Uniunii
Naţionale a Barourilor din
România (UNBR) cu 67 de
voturi pentru, dintr-un
total de 106 votanţi.
În cadrul aceleiaşi
reuniuni, au fost aleşi
membrii Consiliului
UNBR, cei stabiliţi în
cadrul Congresului
Avocaţilor din aceeaşi zi.
La rândul lor, membrii au
ales preşedintele UNBR,
vicepreşedinţii şi membrii

ANAF invocă
prejudicii de peste
1 miliard de euro
de pe urma sesizărilor
penale
Inspecţia Fiscală din cadrul ANAF a
făcut publică valoarea globală pe
primele cinci luni ale anului 2015 a
prejudiciilor constatate în urma
sesizărilor penale din această
perioadă: 4,86 miliarde lei, adică
peste 1 miliard de euro.
Potrivit comunicatului de presă al
ANAF, raportate la primele 5 luni ale
anului trecut, rezultatele indică o
creştere cu 87% a acestui indicator.
„Hărnicia” şi rigoarea muncii ANAF se
reﬂectă şi în ceilalţi indicatori care au
înregistrat, de asemenea, niveluri în
creştere susţinută faţă de perioada
similară a anului anterior.
Astfel, diferenţele de impozite
(obligaţii principale şi accesorii)
stabilite suplimentar s-au cifrat la
7,87 miliarde lei, în creştere cu cca
122%. În acelaşi interval, am asistat la
o diminuare a pierderii ﬁscale cu 867
milioane lei, în creştere cu cca 61%. În
sfârşit, valoarea măsurilor
asigurătorii instituite a ajuns la 2,5
miliarde lei, în creştere cu cca 133%!
De notat viteza de reacţie crescută a
ANAF: în primele 5 luni ale anului,
Inspecţia Fiscală a efectuat 26.280
de controale la contribuabili
persoane juridice şi ﬁzice.

Comisiei permanente a
U.N.B.R., avocaţi cu o
experienţă de peste 10 ani
în profesie, cu un mandat
de 4 ani.
Astfel, Av. Dr. Gheorghe
Florea (foto) a fost ales
pentru un nou mandat,
cel de-al treilea, acesta
fiind ales pentru prima
dată în 2007 ca Preşedinte
al UNBR. Cei 5 vicepreşedinţi sunt: Av. Briciu
Traian Cornel (Baroul
Bucureşti), Av. Ciobanu
M. Petruţ (Baroul

Bucureşti), Av. Gheorghe
Cristina (Baroul Braşov),
Av. Turculeanu Ion (Baroul
Dolj), Av. Chelaru Ioan
(Baroul Neamţ).
Potrivit Statutului profesiei de avocat, Congresul
avocaţilor se convoacă
anual de către Consiliul
UNBR, prin preşedintele
UNBR. Din congres fac
parte şi delegaţii aleşi de
adunările generale ale
barourilor, conform
normei de reprezentare
de 1 delegat la 200 de
avocaţi.

Fostul ministru delegat pentru energie,
Răzvan Nicolescu, s-a alăturat echipei Deloitte
Fostul ministru delegat al energiei,
Răzvan Nicolescu, s-a alăturat la
începutul acestui an echipei Deloitte în
calitate de Executive Lead Advisor,
urmând să contribuie astfel la îmbunătăţirea practicii ﬁrmei în domeniul Energiei. Din această funcţie, Nicolescu îşi
va concentra activitatea asupra României, dar şi a Europei Centrale si de Est.
„Într-un moment în care piaţa cere
constant servicii integrate de
consultanţă, ne bucurăm că Răzvan ni
s-a alăturat. Cariera lui solidă de până
acum, împreună cu o capacitate
extraordinară de a reuşi, sunt atuuri
importante pentru echipa noastră şi
sunt convins că vor adăuga valoare
serviciilor pe care le oferim, spre beneﬁciul clienţilor noştri”, a spus Farrukh
Khan, Partener Deloitte România.
La rândul său, Răzvan Nicolescu a spus:
„Sunt bucuros să mă alătur unei
organizaţii mari, care oferă servicii de
înaltă calitate şi soluţii inovatoare. Cred
că experienţa şi valorile mele se
potrivesc cu echipa solidă pe care
Deloitte o are”.
Cariera lui Răzvan Nicolescu a fost
dintotdeauna legată de sectorul energetic, întrucât a lucrat atât pentru companii private, cât şi de stat. Ca ataşat la
UE pe probleme în domeniul energiei
din partea României, Nicolescu a fost
implicat în negocieri favorabile privind

energia în Europa şi schimbările
climatice.
În calitate de ministru, Nicolescu a
marcat câteva reuşite importante,
printre care elaborarea unei analize
privind revizuirea strategiei din
sectorul energetic românesc 20152035, ﬁnalizarea unor proiecte
strategice pentru sectorul energetic
(cum ar ﬁ modernizarea şi creşterea
capacităţii de depozitare de gaze
naturale a Romgaz de la Urziceni şi
încheierea primei faze a
interconectorului de gaz Iaşi-Ungheni)
şi redeﬁnirea rolului Statului ca
acţionar în companiile energetice, prin
creşterea transparenţei şi prin
încurajarea managementului privat.
Totodată, a contribuit la cea mai mare
listare de pe piaţa de capital
românească de până acum – listarea cu
succes a companiei Electrica. Nicolescu
este preşedintele Consiliului de
Administraţie al Agenţiei Europene de
Reglementare în Energie, nominalizat
ﬁind de Consiliul Uniunii Europene în
2009 şi, timp de aproape cinci ani, a
fost director în cadrul celui mai mare
producător de petrol şi gaze din SudEstul Europei, OMV Petrom. Este
absolvent al Facultăţii de Energetică din
cadrul Universităţii Politehnica
Bucureşti şi deţine o diplomă MBA la
Solvay Business School.
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Crenguţa Leaua –
desemnată vicepreşedinte
al Curţii Internaţionale de Arbitraj
Numirea avocatei
Crenguţa Leaua (foto)
a fost decisă de Consiliul Mondial al Camerei
de Comerţ Internaţionale („ICC Paris”) cu
ocazia congresului
anual care a avut loc la
Torino, în perioada 0911 iunie 2015.
Curtea Internaţională
de Arbitraj este

condusă de un
preşedinte, sprijinit de
un număr de 17
vicepreşedinţi,
acoperind teritorial
toate continentele.
Pentru mandatul 20152018, la conducerea
instituţiei a fost
desemnat Alexis
Mourre, din Franţa.
„Este pentru prima

dată când în lista
vicepreşedinţilor Curţii
Internaţionale de
Arbitraj ICC Paris se
regăseşte un jurist
dintr-o ţară din Europa
de Est, alta decât
Rusia. Această numire
vine după încheierea
unui mandat de 3 ani
ca membru al Curţii,
perioadă în care m-am

străduit să am o
implicare concretă şi
semniﬁcativă în
activitatea acestei
instituţii arbitrale”, a
declarat, după învestire, Crenguţa Leaua.
Curtea Internaţională
de Arbitraj ICC Paris
este cea mai
importantă instituţie
arbitrală la nivel
global. Organizaţia
are sediul la Paris şi
birouri teritoriale în
New York şi Singapore,
însă permite
organizarea de
proceduri pe teritoriul
oricărui stat. Un
număr semniﬁcativ de
proceduri arbitrale ICC
au loc anual şi pe
teritoriul României
sau cu participarea
juriştilor români.
În componenţa Curţii
se regăsesc membri
numiţi dintre
candidaţii desemnaţi
de peste 80 de state
reprezentate în cadrul

ICC Paris. Rolul
principal al Curţii este
de a asigura administrarea arbitrajului în
bune condiţii, cu
respectarea
drepturilor părţilor şi
cu scopul asigurării
recunoaşterii şi
executării hotărârilor
pronunţate de
tribunalele arbitrale.
Crenguţa Leaua este
conferenţiar titular la
ASE Bucureşti şi cadru
didactic asociat în
cadrul programului de
masterat în Arbitraj
Comercial organizat
de Facultatea de Drept
a Universităţii din
Bucureşti. Are funcţia
de Managing Partner
al Casei de Avocatură
„Leaua & Asociaţii”,
ﬁind specializată în
domeniul arbitrajului
comercial
internaţional, cu
experienţă amplă şi în
arbitrajul privind
investiţiile străine.

Ionescu şi Sava a aniversat 10 ani de existenţă
Casa de Avocatură Ionescu şi
Sava a atins la începutul verii
pragul de un deceniu de la
înﬁinţare. Rezultatele celor
10 de ani de prestaţii
profesionale se dovedesc,
potrivit oﬁcialilor ﬁrmei, pe
deplin relevante. Veniturile
organizaţiei au crescut într-un
deceniu de la 60.000 euro
până la 1,8 milioane euro anul
trecut, adică de 30 de ori! Nu
întâmplător, Casa de
Avocatură Ionescu şi Sava se
situează la acest moment
între primii 20 de jucători de
pe piaţa avocaturii de
business din România, având
peste 50 de clienţi.
După primii 10 ani de
activitate, casa de avocatură
dispune de o echipă de 21

avocaţi experimentaţi, peste
1.500 de cazuri câştigate în
instanţă şi o Şcoală de Vară
privată ce a asigurat până în
prezent trainingul unora
dintre cei mai talentaţi 80 de
studenţi la Drept din toată
ţara.
Firma a fost înﬁinţată în
2005 de partenerii Radu
Ionescu (foto), George Albert
Ionescu, Otilia Sava şi Alina
Neagu. Pe lângă aceşti
parteneri, Casa de Avocatură
Ionescu şi Sava se bucură de
aportul a 17 avocaţi, iar ariile
de expertiză ale echipei
acoperă litigiile, insolvenţa,
dreptul ﬁscal, dreptul bancar,
dreptul concurenţei, fuziunile
şi achiziţiile.
De la momentul înﬁinţării,

Ionescu şi Sava a asistat şi
continuă să asiste clienţi din
domenii ca industria

farmaceutică, auto, bănci şi
servicii ﬁnanciare, dezvoltare
imobiliară sau producţie
industrială – în portofoliul de
clienţi Ionescu şi Sava
regăsindu-se companii
precum Mercedes-Benz,
Novartis, Angelini, Grupo Lar.
„Am evoluat odată cu
economia românească şi cu
clienţii noştri. Într-o perioadă
relativ scurtă de timp ne-am
construit o reputaţie solidă în
piaţă – prin livrarea de servicii
juridice de calitate, înţelegere
profundă a nevoilor şi
business-ului clienţilor, dar
mai ales prin disponibilitatea
şi eﬁcienţa echipei”, declară
Radu Ionescu, partener
fondator al Casei de
Avocatură Ionescu şi Sava.
Grupaj realizat de Cristian Pavel
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avocatura din românia
este un corP omogen,
cu valori comune, care trebuie
Promovate şi aPărate
Interviu cu Ion Dragne, Managing Partner Dragne & asociaţii, Decanul Baroului Bucureşti.
De gabriela Ţinteanu/Cristian Pavel

Ion Dragne este membru al consiliului Baroului Bucureşti, deţinând funcţia de prodecan al Baroului
Bucureşti încă din anul 2007, fiind totodată membru al consiliului uniunii naţionale a Barourilor din
românia (unBr) din anul 2011. la finele lunii mai 2015 a fost ales decan a Baroului Bucureşti.
Ion Dragne este şi fondatorul firmei Dragne & asociaţii, înfiinţată în iunie 2010 împreună cu alţi 5 colegi de
breaslă, cu toţii având o bogată experienţă profesională. în prezent, echipa Dragne & asociaţii acoperă opt arii
de practică şi dispune de 30 de avocaţi specializaţi, dintre care şase sunt avocaţi asociaţi.

aţi fost ales recent decanul
Baroului Bucureşti, aşa cum
de altfel anticipau multe
sondaje făcute în prealabil de
publicaţiile specializate. V-aţi
aşteptat la acest
deznodământ? Care au fost
motivele care v-au făcut să
concuraţi pentru această
funcţie alături de alţi 15
avocaţi?
Nu am cunoscut vreun sondaj
de opinie înaintea alegerilor,
aşa că am ştiut că am fost susţinut (şi votat) de majoritatea
avocaţilor, care s-au prezentat
la alegeri pe 24 mai, doar atunci
când s-a întocmit procesul verbal care a consemnat voturile.
Am aflat de la colegii contracandidaţi (la funcţia de decan
sau de consilier), care urmăreau
desfăşurarea procesului de numărare a voturilor (fiindcă s-a
decis a fi prezenţi la numărare,
pentru a nu exista suspiciuni de
fraudă – noua modă la orice
alegeri…), că am cel mai mare
număr de voturi, însă doar când
„judecătorul votului”, comisia
de votare, a afişat rezultatele,
am ştiut că am câştigat com-

petiţia electorală şi că începe
munca...
Despre motivele pentru care am
candidat, spun ce am mai zis:
sunt suficient de tânăr încât să
îmi pese de profesia în care îmi
petrec o parte bună din viaţă şi
suficient de matur ca să pot să
o sprijin cu experienţa mea,
astfel încât să sper ca avocaţilor, deci şi mie, să le fie mai
bine în baroul din care fac parte
acum, precum şi peste un timp.
Ce veţi aduce nou în conducerea baroului? Care vor fi principalele căi prin care credeţi că
veţi reuşi să îndepliniţi obiectivele stabilite?
Sunt lucruri bune care s-au
întâmplat în Baroul Bucureşti
în ultimii ani, dincolo de nerealizările care-i deranjează pe toţi
avocaţii, inclusiv pe mine. Am
pornit prin a încerca să fac mai
prietenoasă, mai uşoară, relaţia
avocaţilor cu „birocraţia baroului”; sper ca oamenii care au
avut de lucru la sediul baroului
în ultima perioadă să fi văzut
deja efectele. Dialogul, deschiderea, cooperarea cu avocaţii,
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„Pentru a porni
sau dezvolta
proiecte este nevoie
de răbdare –
şi din partea celor
care m-au votat
(sau nu), de
tenacitate din
partea mea, de
sprijinul avocaţilor
din consiliul
Baroului Bucureşti
şi din întregul
Barou Bucureşti,
precum şi, desigur,
de bani.”

pe care baroul trebuie să îi
servească, sunt principalele
direcţii pe care, împreună cu
consiliul (în care am colegi şi
prieteni buni), le urmăresc.

Îmi propun să facilitez
contactul avocaţilor cu organele
de conducere şi cu serviciile
administrative, atât direct, prin
grupurile de lucru pe care ne
străduim să le organizăm, cu
avocaţi voluntari, cât şi indirect, prin intermediul internetului, pentru că este esenţial să
fim prezenţi şi în această formă
în viaţa profesională a avocaţilor.
Formarea profesională continuă, integrarea tinerilor avocaţi,
sprijinirea formelor de exercitare a profesiei, colaborarea
cu alte barouri din ţară şi din
străinătate, cooperarea cu
UNBR, sprijinirea instituţiei
care asigură calitatea avocaturii
– INPPA – sunt la fel de
importante.
Protecţia profesiei de avocat
faţă de „atacurile” statului sau
ale altor actori ai vieţii sociale,
protejarea secretului profesional, publicitatea (cu măsură)
formelor de exercitare a profesiei – pentru ca publicul să
poată alege în cunoştinţă de
cauză – constituie şi ele direcţii de acţiune. La fel,
îmbunătăţirea condiţiilor de

interviul edi}iei

dere, pentru că până acum nu a
avut curajul să recunoască rolul
avocatului ca instrument optim
de protejare a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. În sălile
de judecată există încă o diferenţă de tratament între avocaţii
statului şi avocaţii cetăţenilor,
iar această diferenţiere derivă
chiar din lege.
Mai este mult de lucru şi în
societate, fiindcă cei mai mulţi
dintre cei care se plâng acum că
au fost înşelaţi la încheierea
unui contract de orice fel s-ar
afla într-o situaţie incomparabil
mai bună dacă ar fi apelat la un
avocat înainte de încheierea
respectivului contract.
Nu în ultimul rând, în interiorul
profesiei este mult de lucru,
pentru a reface imaginea avocaturii, de multe ori pe nedrept
afectată de existenţa unor situaţii neprofesionale, mediatizate
în exces. Oricum, cât de rare ar
fi astfel de cazuri, ele afectează
prestigiul profesiei, iar eu cred
că pentru a pretinde şi altor
profesii sau autorităţi, publicului în general, să ne respecte,
este necesar să facem curăţenie
„în casă”.

acordare a asistenţei judiciare şi
un tratament onorabil al avocaţilor care prestează aceste
servicii profesionale sunt provocări de-ale mele, ca decan, şi
de-ale consiliului din care fac
parte.
Pentru a porni sau dezvolta
proiecte este nevoie de răbdare
– şi din partea celor care m-au
votat (sau nu), de tenacitate din
partea mea, de sprijinul avocaţilor din Consiliul Baroului
Bucureşti şi din întregul Barou
Bucureşti, precum şi, desigur,
de bani.
Sper să existe cel puţin un
moment fericit în care să le am
pe toate deodată la dispoziţie,
ca să pot bifa cât mai multe
dintre punctele programului
propus colegilor din Baroul
Bucureşti.
În ultimii ani, cel puţin atunci
când divorţul cu acordul
ambelor părţi şi fără partaj a
fost trecut şi în competenţele
notarilor publici, foarte mulţi
avocaţi acuzau Baroul că nu se
implică suficient în reprezentarea avocaţilor în relaţia cu
autorităţile statului. Ce veţi
face pentru a îmbunătăţi
această colaborare?
Ca decan, preiau mesajul şi
nemulţumirile, le transform în
mesaj instituţional, cer intervenţia celor care au responsabilitatea faţă de profesie la nivel
naţional, pentru ca tuturor să ni
se audă vocea şi să propunem
decidenţilor – Guvern şi
Parlament – măsurile necesare
pentru protecţia profesiei de
avocat şi a avocaţilor. Inclusiv
în procedurile de care aţi vorbit
este, în continuare, nevoie de
sprijinul avocaţilor, dar este
cert că extinderea activităţilor
în care se pot implica avocaţii
ar fi benefică pentru public şi
pentru avocaţi, deopotrivă.
Recent-adoptata lege a insolvenţei persoanei fizice dă
posibilitatea avocaţilor să aibă
calităţi specifice în procedurile
care vor începe după implementarea sa, e un bun început.

Poate vom reuşi să mai extindem activităţile avocaţilor.
Congresul avocaţilor din 6-7
iunie a reales noua structură
de conducere a Uniunii naţionale a Barourilor din românia
(UnBr), unde sunteţi şi
dumneavoastră prezent. Ce
urmează nou în acest context?
Da, am fost ales membru al
Comisiei Permanente a UNBR,
e un mijloc bun de a expune şi
în forul operativ de conducere
al avocaturii române cerinţele şi
aşteptările avocaţilor bucureşteni, dar şi de a colabora cu
avocaţii din celelalte barouri,
pentru realizarea unor obiective
comune. Avocatura din România este un corp omogen, cu
valori comune, care pot fi şi

trebuie să fie promovate şi
apărate, la nivel naţional, dar şi
la Bucureşti, Craiova sau Târgu
Mureş. La nivelul Uniunii sunt
preocupări importante pentru
îmbunătăţirea legislaţiei profesiei de avocat, pentru prevenirea asimilării avocaţilor cu
angajaţii, pentru înlăturarea
unor dispoziţii legale care expun avocaţii oneşti la abuzuri.
În concluzie, avem de muncă!
Ce modificări consideraţi că ar
mai trebui aduse la statutul
meseriei de avocat pentru a se
îmbunătăţi activitatea în
breaslă?
Cred că nu statutul este cel
„responsabil” cel mai mult de
neîmplinirile profesiei de
avocat. Statul are prima răspun-

Cum veţi îmbunătăţi relaţia
dintre corpul profesoral, care
asigură partea teoretică a
viitorilor avocaţi, şi casele de
avocatură propriu-zise, care
îşi recrutează din facultăţi
viitorii colaboratori?
Foarte mulţi profesori sunt
excelenţi avocaţi, mulţi avocaţi
sunt excelenţi formatori de
tineri de calitate. Avem un
contact foarte bun cu facultăţile
de profil, suntem beneficiarii
muncii lor. Faptul că sunt
societăţi de avocaţi care îşi aleg
tineri de valoare încă de pe
băncile şcolii nu este un lucru
rău, dacă aceasta permite
tinerilor să se formeze, dar şi să
îşi continue studiile la nivel
înalt de performanţă. Chiar am
facilitat practica unui număr de
studenţi în cabinete şi societăţi
şi am văzut deschidere pentru
integrarea tinerilor.
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special

nestor nestor diculescu Kingston
Petersen: un sfert de veac
de marş forţat în românia
De Cristian

Pavel

în luna mai, firma de avocatură nestor nestor Diculescu Kingston Petersen (nnDKP) a marcat 25 de ani de
existenţă în peisajul accidentat al societăţii româneşti. este una dintre organizaţiile rarisime din ţară ce se pot
lăuda cu supravieţuirea şi creşterea neîntreruptă din toată perioada postcomunistă, dar şi cu o longevitaterecord în analele registrului comerţului.

irma a fost înfiinţată în
1990 prin asocierea avocaţilor români Ion şi
Manuela Nestor cu doi avocaţi
americani, Andrew Kingston şi
Patricia Petersen. În 2001,
acestui parteneriat al fondatorilor s-a alăturat şi Ana Diculescu-Şova, cea care conduce
departamentul de litigii din
cadrul firmei.

F

În anii din urmă, ca probă a
maturităţii în business, strategia
de dezvoltare a NNDKP s-a
concentrat pe consolidarea
echipei partenerilor şi pregătirea profesională continuă a
avocaţilor pentru a dobândi un
înalt grad de specializare la
nivelul fiecărei arii de practică,
pe îmbunătăţirea continuă a
calităţii serviciilor juridice şi
preocuparea constantă pentru
satisfacţia clienţilor, pe dezvoltarea unui sistem de knowledge
management, programe de mentorat şi de promovare a talentelor, pe consolidarea parteneriatelor cu asociaţiile juridice
internaţionale de prestigiu, dar
şi pe cultivarea atentă şi minuţioasă a brand-ului, devenit
un capital nepreţuit.

NNDKP s-a numărat printre
pionierii unanim recunoscuţi ai
pieţei de avocatură de afaceri
din România. În 2004, NNDKP
a deschis biroul de la Timişoara, moment ce a marcat debutul
politicii de extindere teritorială.
Trei ani mai târziu, a urmat
deschiderea unui nou birou
regional, la Braşov. Strategia de
extindere a urmat un curs firesc,
prin deschiderea a încă două
birouri, la Craiova (în 2010) şi
la Cluj, în 2011, prin preluarea
firmei de avocatură corespondente Casei de Insolvenţă
Transilvania.

rativ, energie, telecomunicaţii,
infrastructură, până la IT,
concurenţă, litigii şi consultanţă
fiscală.

În cei 25 de ani de activitate,
firma a devenit una dintre cele
mai mari din piaţa locală de
profil după numărul de avocaţi
şi după venituri. Acoperă o
gamă largă de servicii de
consultanţă juridică, de la
fuziuni şi achiziţii, finanţări,
tranzacţii pe piaţa de capital,
tranzacţii imobiliare, proprietate intelectuală, drept corpo-

A asistat numeroşi investitori
internaţionali la intrarea pe piaţa românească, dar şi ulterior,
având în portofoliu clienţi precum Lafarge, Ford sau fondul
de investiţii Globalworth. A fost
implicată în cele mai mari
privatizări – BCR (unde a
asistat statul român), Petrom
(unde a reprezentat OMV),
companii globale specializate
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pe distribuţia de electricitate şi
gaze – dar şi în mari tranzacţii
private, precum vânzarea Băncii Comerciale Ion Ţiriac,
apariţia UniCredit Ţiriac Bank
sau achiziţiile americanilor de
la Smithfield din industria de
procesare a cărnii de porc.
La ceas aniversar, NNDKP are
20 de parteneri (19 avocaţi şi
doi consultanţi fiscali) şi 100 de
avocaţi, cărora li se adaugă 18
specialişti în fiscalitate şi alţi 70
de angajaţi în departamentele
administrative.

Ce mai urmează? Casa de
avocatură NNDKP se va muta
curând în clădirea de birouri
Bucharest One, situată pe
şoseaua Barbu Văcărescu din
Bucureşti, turnul de birouri care
la finalizare va deveni a doua
clădire ca înălţime din Capitală.
NNDKP va închiria o suprafaţă
de circa 5.700 mp, situată pe
trei etaje. Acolo, sus, va prima
vederea de ansamblu. Nişte
avocaţi serioşi, dedicaţi, vor fi
la înălţimea pe care şi-au
asumat-o, lângă clienţii proprii,
în marşul societăţii spre
normalitate.

special

muşat & asociaţii –
o „şcoală” ctitorită acum 25 de ani
De georgeta

Clinca

la finalul lunii mai, casa de avocatură Muşat & asociaţii a celebrat 25 de ani de „excelenţă avocaţială”,
marcând, în cadrul unui eveniment select de la sediul firmei, parcursul său de succes, proiectele şi tranzacţiile
importante din românia finalizate cu aportul direct al acestei firme, dar şi perspectivele pe termen scurt şi
mediu.

ei 25 de ani de activitate
neîntreruptă au însemnat o perioadă în care
firma s-a dedicat unei clientele
impresionante, formate din
bănci şi instituţii financiare,
fonduri de investiţii, multinaţionale, companii locale publice
şi private, instituţii guvernamentale, agenţii de reglementare.

C

Casa de Avocatură Muşat &
Asociaţii a acordat asistenţă
juridică pentru multe dintre
proiectele şi tranzacţiile de anvergură, finalizate cu succes în
ultimii ani în România, serviciile sale avocaţiale fiind solicitate fie de Guvern şi instituţiile
de stat, fie de numeroşi clienţi
privaţi. Firma a reprezentat, de
asemenea, interesele statului
român şi ale unor importante
companii comerciale locale în
numeroase arbitraje internaţionale, inclusiv la Centrul ICSID
din Washington.
„Aceşti 25 de ani au fost, pentru
noi toţi, ani frumoşi, plini de
succese, deşi nu au fost lipsiţi de
dificultăţi. Au fost ani frumoşi
pentru că, în anul 1990, am
pornit la drum cu câţiva tineri
absolvenţi de drept, iar astăzi
Muşat & Asociaţii a ajuns la 19
parteneri şi peste 100 de
avocaţi, toţi fiind formaţi aici, la
«Şcoala Muşat & Asociaţii».
Au fost ani plini de succese,
pentru că multe dintre proiectele

şi tranzacţiile importante din
România au fost finalizate cu
participarea avocaţilor noştri.
Este pentru noi un motiv de
mândrie că aceste tranzacţii au
fost apreciate de specialişti ca
succese de referinţă pentru mediul de afaceri din România“, a
subliniat Gheorghe Muşat, fondator şi Senior Partner al Casei de
Avocatură Muşat & Asociaţii.
„În aceşti ani, am întâmpinat,
desigur, şi dificultăţi. În primul
rând, pentru că într-o ţară
«emergentă», precum România,
şi noi, avocaţii, ne-am confrun-
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tat cu greutăţile inerente
tranziţiei de la comunism la
democraţie şi economie de
piaţă liberă. Apoi, pe o piaţă
avocaţială în care îşi desfăşoară
activitatea peste 30 de firme
străine de avocaţi, competitivitatea este extrem de dinamică,
iar succesul nu ţine o veşnicie“,
a adăugat acesta.
Cu ocazia acestei aniversări, a
fost lansat totodată şi ghidul
„Doing Business in Romania“,
ediţia 2015. Disponibil în limba
engleză, acest ghid conţine o
analiză a cadrului legislativ ro-

mân, pe domenii şi arii de interes. O echipă de peste 20 de
avocaţi din cadrul Muşat &
Asociaţii a contribuit la elaborarea noii ediţii „Doing Business in Romania“.
La recepţia organizată la sediul
Muşat & Asociaţii au participat
numeroşi clienţi, reprezentanţii
unor companii publice şi
private, oameni politici de vază,
reprezentanţi ai unor instituţii şi
agenţii guvernamentale, jurnalişti. Evenimentul a fost onorat
chiar cu prezenţa preşedintelui
României, Klaus Iohannis.

cover story

valoarea Pieţei avocaturii de
business stagnează.
sPeranţele merg mai deParte
De Cristian

Pavel

valoarea pieţei serviciilor de asistenţă juridică profesională pentru business din românia gravitează de 7-8 ani
în jurul unei valori de 150-180 milioane euro. criza pare să fi intrat ca un reumatism în „oasele” caselor de
avocatură, care luptă din greu pentru clienţi, profesionişti probaţi şi o imagine cât mai bună în piaţă. oficial,
afacerile le merg bine, iar speranţele li se leagă şi mai bine. opt case cunoscute de avocatură au avut
amabilitatea de a vorbi cu finmedia pentru a ajuta la descoperirea comandamentelor breslei.
concluzia? Dacă 2014 a fost, cel puţin statistic, un an al unor tranzacţii notabile din domeniile imobiliar,
financiar şi It&c, cei mai mulţi avocaţi prevăd pentru piaţa de avocatură de business, măcar pe termen scurt,
un viitor modest, cu o creştere marginală de cel mult 5%, tranzacţii de rutină şi mare presiune pe onorarii.
ezultatele macro-economice la nivelul anului
2013, pe de o parte, şi
perspectiva redemarării unor
proiecte publice de anvergură,
pe de altă parte, au dat speranţa
unei creşteri în piaţă în 2014.

R

Calculele de început s-au potrivit doar într-o mică măsură cu
rezultatele din final, conform
declaraţiilor jucătorilor din piaţă. Mulţi dintre interlocutori au
fost de părere că valoarea pieţei
de specialitate a flotat în 2014
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în intervalul 150-180 milioane
de euro, cu excepţia notabilă a
Noerr, care crede că valoarea
corectă ar fi cea de 300 milioane euro.
Motoarele de creştere pentru
piaţa avocaturii şi-au schimbat

„cilindreea” în ultimii ani.
După epoca de glorie a dreptului imobiliar care a durat până
la începutul crizei, au făcut
„succes de casă” domenii precum litigii, drept bancar şi
proiecte din sectorul energetic.

cover story

„tindem să apreciem
că anul 2014 a fost un
an complicat pentru
toată lumea, marcat de
un proces electoral, în
care s-a investit multă
energie pentru prea
puţine proiecte de
anvergură finalizate.
Bugetele de criză s-au
menţinut în mare parte,
iar asta s-a văzut
inclusiv în «lupta»
pentru onorarii purtată
de casele de avocatură.
cu o concurenţă în
creştere, avocaţii au
fost provocaţi la
flexibilitate şi la mai
multă creativitate.
Pentru 2015 nu mizăm
pe o schimbare
radicală a situaţiei, dar
sperăm într-o
accelerare a ritmului
afacerilor în domenii
care sporesc
atractivitatea româniei
din punct de vedere
investiţional: auto,
energie, agricultură, It
şi retail.”
rePrezentanŢII
grUIa DUfaUt

Mai nou, accentul cade pe alte
arii de expertiză: fuziuni şi
achiziţii, real estate, sau financiar-bancar, dar şi drept penal,
devenit atât de ofertant în timp
record.
„Tindem să apreciem că anul
2014 a fost un an complicat
pentru toată lumea, marcat de
un proces electoral, în care s-a
investit multă energie pentru
prea puţine proiecte de anvergură finalizate. Bugetele de
criză s-au menţinut în mare
parte, iar asta s-a văzut inclusiv
în «lupta» pentru onorarii
purtată de casele de avocatură.
Cu o concurenţă în creştere,
avocaţii au fost provocaţi la
flexibilitate şi la mai multă
creativitate. Pentru 2015 nu
mizăm pe o schimbare radicală

a situaţiei, dar sperăm într-o
accelerare a ritmului afacerilor
în domenii care sporesc atractivitatea României din punct de
vedere investiţional: auto, energie, agricultură, IT şi retail”,
spun specialiştii Casei Gruia
Dufaut.
„Ca orice piaţă de business, şi
aceea a avocaturii este o zonă
activă, plină de schimbări,
concurenţa acerbă se observă la
nivel de onorarii, servicii cât
mai variate. Firmele de avocatură consacrate deja în România
reprezintă cam singura constantă pe piaţa avocaturii”, sunt
de părere reprezentanţii D&B
David Baias.
„Apele liniştite” din piaţă sunt
observate şi de alţi jucători. „În
afară de ieşirea White & Case
de pe piaţa din România (din
nefericire, la relativ puţin timp
după intrarea acestora în România), nu considerăm că au fost
evoluţii spectaculoase pe piaţa
avocaturii, piaţa rămânând
relativ constantă, deşi apreciem
că într-o oarecare creştere.
Chiar dacă se constată în continuare o oarecare reticenţă a
antreprenorilor români în a
colabora cu societăţi de avocatură în afara cazurilor litigioase
în care sunt implicaţi, această
tendinţă este în scădere”, subliniază reprezentanţii Noerr.
„În fond, se poate spune că
piaţa de profil a evoluat normal
pentru un an în care criza a
continuat să se simtă în
avocatură”, întăresc cei de la
Schoenherr şi Asociaţii.
„Este o piaţă competitivă, cu
multe societăţi de avocatură
bune şi care a înregistrat o
creştere continuă în ultimii ani.
Într-o astfel de piaţă trebuie să
fii creativ şi flexibil. Cu toate
acestea, ne lovim în continuare
de probleme precum desele
schimbări legislative, impredictibilitate, abuzuri din partea
autorităţilor fiscale care afectează activităţile companiilor.
Toate acestea au creat un tip de
cerere cu care, personal, nu
suntem foarte fericiţi”, admit
echipierii Biriş Goran.

„Trăim înTr-o spirală
a panicii
şi a neîncrederii!”

„ca orice piaţă de
business, şi aceea a
avocaturii este o zonă
activă, plină de
schimbări, concurenţa
acerbă se observă la
nivel de onorarii,
servicii cât mai variate.
firmele de avocatură
consacrate deja în
românia reprezintă
cam singura constantă
pe piaţa avocaturii.”
rePrezentanŢII
D&B DaVID BaIas

„Ce s-ar putea spune despre
piaţa de profil? Business as
usual şi optimism moderat. În
opinia noastră, nu vor fi mişcări
majore, pentru că piaţa este în
expectativă, aşteaptă ca pe
Godot un restart al perioadei de
aur a boom-ului economic”,
cred cei de la Markó & Udrea.

„în afară de ieşirea
White & case de pe
piaţa din românia (din
nefericire, la relativ
puţin timp după
intrarea acestora în
românia), nu
considerăm că au fost
evoluţii spectaculoase
pe piaţa avocaturii,
piaţa rămânând relativ
constantă, deşi
apreciem că într-o
oarecare creştere.
chiar dacă se constată
în continuare o
oarecare reticenţă a
antreprenorilor români
în a colabora cu
societăţi de avocatură
în afara cazurilor
litigioase în care sunt
implicaţi, această
tendinţă este în
scădere.”
rePrezentanŢII
noerr

„Clienţii au devenit din ce în ce
mai selectivi şi mai exigenţi
faţă de serviciile oferite, iar
acest lucru ne-a determinat să
privim înainte cu şi mai multă
seriozitate şi să dezvoltăm strategii de business durabile şi
adaptate nevoilor pieţei. Am
devenit mai creativi, am
diversificat tipurile de servicii
juridice pe care le oferim
clienţilor şi am încercat să
venim în întâmpinarea lor cu
soluţii şi planuri alternative. În
ceea ce priveşte previziunile
pentru 2015, ca în fiecare an,
privim cu încredere către viitor,
însă avem aşteptări realiste. Nu
ne propunem o creştere spectaculoasă, ci una întemeiată pe
baze solide”, opinează avocaţii
firmei Kinstellar România.
O aplecare mai pedantă asupra
realităţilor dezveleşte „răni”
mai profunde. „Competiţia pe
piaţa avocaturii a rămas acerbă
în 2014 şi nu cred că situaţia se
va schimba pe parcursul acestui
an ori al anilor următori. Din
păcate, diminuarea apetitului
investitorilor de a-şi dezvolta
operaţiunile pe plan local sau
de a intra pe piaţa noastră şi-a
pus amprenta şi asupra activităţii avocaţilor. Până la urmă,
piaţa avocaturii reflectă, inevitabil, stadiul economiei”, argumentează avocatul Gabriel
Zbârcea, Managing Partner al
Ţuca Zbârcea & Asociaţii.
„Nu e uşor să fii avocat în România zilelor noastre. Proiecte
sunt din ce în ce mai puţine,
trăim într-o spirală a panicii şi
a neîncrederii. Tocmai din acest
motiv, revirimentul pieţei de
avocatură va depinde în mod
direct de evoluţia investiţiilor
private, dar şi a celor publice,
de stabilitatea politică pe care
vom fi sau nu capabili să o
asigurăm, de predictibilitatea
legislativă şi fiscală şi, nu în
ultimul rând, de contextul geopolitic internaţional”, punctează
acesta.
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de români adevăraţi cărora să le
pese de ceea ce lasă în urmă,
oameni de cuvânt care îşi îndeplinesc promisiunile şi au competenţa de a guverna şi de a
administra!”

şi ToTuşi, încredere
pe ToaTe „fronTurile”

„competiţia pe piaţa
avocaturii a rămas
acerbă în 2014 şi nu
cred că situaţia se va
schimba pe parcursul
acestui an ori al anilor
următori. Din păcate,
diminuarea apetitului
investitorilor de a-şi
dezvolta operaţiunile pe
plan local sau de a
intra pe piaţa noastră
şi-a pus amprenta şi
asupra activităţii
avocaţilor. Până la
urmă, piaţa avocaturii
reflectă, inevitabil,
stadiul economiei.”
gaBrIel zBârCea,
Managing Partner,
Ţuca zbârcea & asociaţii

Ce ar fi de dorit, de aşteptat, de
sperat? Orizontul ideal e descris
tot de fondatorul casei Ţuca
Zbârcea & Asociaţii: „Este important să ajungem cu adevărat
la o relaxare fiscală pentru
mediul de afaceri, pentru contribuabili, în paralel cu îmbunătăţirea metodelor de colectare a
taxelor şi aducerea economiei
subterane la suprafaţă. Totodată, la nivelul instituţiilor publice, este nevoie de o reducere
a birocraţiei şi eficientizare a
activităţii întregului aparat – s-a
vorbit mult, însă s-au realizat
foarte puţine în direcţia aceasta.
Mai avem nevoie şi de oameni
politici, nu politicieni, şi anume

Am întrebat interlocutorii cum
le-a mers în 2014 şi, evident, ce
speră pentru anul în curs.
Răspunsurile au fost, în mod
previzibil, de un optimism
moderat, însoţite parcă de câte
un zvâcnet de autoîncurajare.
Anul 2014 a fost unul în care,
într-un fel, s-a spart gheaţa în ce
priveşte redemararea unor
proiecte de anvergură, însă cele
mai multe dintre rezultate se
vor vedea în perioada următoare – spun cei de la Gruia
Dufaut. „Dacă în anii trecuţi am
intervenit mai mult în dosare
care priveau restructurări sau
chiar lichidări de societăţi, de la
începutul anului simţim că există un optimism clar din partea
investitorilor, multe societăţi
încep să privească din nou cu
interes spre România, iar mulţi
dintre clienţii noştri care sunt
deja prezenţi pe piaţă analizează reluarea anumitor investiţii.
Abordarea noastră a fost întotdeauna să arătăm clientului «ce
se poate» şi ce «se justifică» din
punct de vedere legal, nu «ce nu
se poate»”, arată aceştia.
Pentru Gruia Dufaut, anul 2015
a început pe un trend pozitiv.
„Constatăm un interes crescut
mai ales în zona IT, industrie
auto, agricultură. Creşterea
economică reprezintă un motiv
de optimism, dar la fel de
importanţi în analizarea perspectivelor sunt şi factorii conjuncturali: stabilitatea politică,
situaţia
regională,
lupta
anticorupţie, legislaţia fiscală
etc.”, conchid avocaţii firmei.
La rândul lor, oamenii de la
Noerr întăresc tendinţa sugerată
anterior. „2014 a fost un an
foarte bun atât pentru societatea
noastră de avocatură, cât şi
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pentru divizia noastră de consultanţă financiară şi fiscală.
Am asistat clienţii în unele
dintre cele mai interesante
proiecte derulate pe piaţa din
România, atât în proiecte
complexe de achiziţii şi fuziuni,
investiţii de tip greenfield sau
extinderi de business, cât şi în
domeniile real estate, financiarbancar şi litigii. Începutul
anului 2015 ne face să fim
foarte optimişti în ceea ce
priveşte evoluţia din acest an,
când sperăm la o nouă creştere
semnificativă a proiectelor”,
declară formal oficialii Noerr.
„Pentru anul acesta anticipăm o
creştere de câteva procente în
cifra de afaceri, faţă de anul
anterior. Considerăm că ne
situăm pe unul dintre primele
locuri pentru avocatura de
business locală”, se alintă cei de
la Schoenherr şi Asociaţii.

„Abordarea pe care echipa
noastră o are în ceea ce priveşte
numărul de clienţi şi de
contracte este aceea de a păstra
clienţii vechi şi de a-i fideliza,
dar mai ales de a stabili relaţii
constructive şi pe termen lung.
Pe parcursul anului 2014 am
reuşit prin profesionalismul,
implicarea şi creativitatea
echipei să consolidăm relaţiile
deja existente şi să construim
noi relaţii de succes”, avansează şi reprezentanţii Kinstellar
România.
„Corul mulţumiţilor” e întregit
de alte trei precizări ale caselor
de avocatură. „Anul 2014 a fost
un an bun pentru D&B David
Baias, care şi-a mai mărit
numărul de avocaţi, atât pe
secţiunea de litigii, cât şi pe cea
de corporate. Din punct de
vedere al proiectelor, s-a
observat creştere pe aria de
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„abordarea pe care
echipa noastră o are în
ceea ce priveşte
numărul de clienţi şi de
contracte este aceea de
a păstra clienţii vechi şi
de a-i fideliza, dar mai
ales de a stabili relaţii
constructive şi pe
termen lung. Pe
parcursul anului 2014
am reuşit prin
profesionalismul,
implicarea şi
creativitatea echipei să
consolidăm relaţiile
deja existente şi să
construim noi relaţii de
succes.”
rePrezentanŢII
KInstellar
roMânIa

tranzacţii, achiziţii publice şi
litigii”, au spus avocaţii D&B.
„Firma a evoluat bine în 2014,
şi-a continuat trendul ascendent
şi s-a dezvoltat şi în acest an,
atât din punct de vedere al echipei, cât şi al proiectelor/tran-

zacţiilor în care am fost
implicaţi şi, bineînţeles, al veniturilor. Estimăm o creştere de
10-15%!”, subliniază cei de la
Biriş Goran.
Chiar şi o firmă de talie mică,
cum e Casa de Avocatură
Markó & Udrea, a mers pe plus.
„Creşterea veniturilor în 2014
faţă de 2013 a fost de 10%.
Ne-am propus şi pentru 2015 o
creştere similară, cifră asupra
căreia ne-a fost destul de uşor
să ne oprim, având în vedere că
este anul în care aniversăm 10
ani de la înfiinţare”, spun
oficialii companiei.

drepTul penal, o nouă
„vedeTă” la rampă
„Recolta”-record de dosare
instrumentate în 2014 şi 2015
de procurorii DNA şi DIICOT a
generat, pe lângă derută, panică
şi disperare, o nevoie imperioasă de apărare în faţa acuzatorilor. O apărare specializată,
profesionistă, cu mai bune sorţi
de izbândă în faţa judecătorilor.
A fost/este breasla avocaţilor
din România aptă şi pregătită să
se ridice la înălţimea aşteptă-

„creşterea veniturilor
în 2014 faţă de 2013 a
fost de 10%. ne-am
propus şi pentru 2015 o
creştere similară, cifră
asupra căreia ne-a fost
destul de uşor să ne
oprim, având în vedere
că este anul în care
aniversăm 10 ani de la
înfiinţare.”
rePrezentanŢII
MarKó & UDrea

rilor celor aflaţi sub control
judiciar, în arest la domiciliu
sau preventiv sau pe rolul
instanţelor penale? Greu de
spus! Cert e că oportunitatea
unor venituri interesante din
această direcţie există şi a fost
sesizată de principalele case de
avocatură. Cele mai multe
admit că aria respectivă e de
viitor, dar ezită cumva să se
exprime răspicat şi să se afişeze
public cu astfel de speţe.
„Se pare că dreptul penal

Cum s-a modiﬁcat ponderea principalelor arii de expertiză în volumul de business al societăţii
Schoenherr şi Asociaţii
Ponderea driverilor a fost asemănătoare –
am avut uşoare creşteri pe FinanciarBancar, Dreptul Concurenţei şi Taxe. Ariile
de expertiză cu cel mai mare volum de
activitate înregistrat de societate în 2014
au fost Real Estate, Corporate M&A,
BF&CM.
Markó & Udrea
În 2014, ponderile au fost dispersate:
Drept comercial/Societar: 25%, Real
Estate/ Imobiliar: 20%, Litigii şi Arbitraj:
20%, Fuziuni şi achiziţii: 15%, FinanciarBancar: 10%, Dreptul concurenţei: 5% şi
alte domenii: 5%.
Gruia Dufaut
Din punct de vedere al dezvoltării
cabinetului, lucrurile au mers bine în 2014,

iar anul s-a încheiat cu un plus de clienţi şi
de dosare. Am demarat şi câteva proiecte
interesante pe care sperăm să le ﬁnalizăm
cu succes în acest an.
Primele trei practici ca pondere în cifra de
afaceri au fost în 2014 Fuziunile &
Achiziţiile (cu aspectele conexe de Drept
Societar/Comercial, Concurenţă şi Dreptul
Muncii), urmate de Dreptul imobiliar şi
Litigii şi Arbitraj (inclusiv procedurile
judiciare în cadrul achiziţiilor publice).
Noerr
Domeniul achiziţiilor şi fuziunilor a
înregistrat o creştere remarcabilă în 2014,
Noerr ﬁind implicat în câteva dintre cele
mai interesante proiecte de pe piaţa din
România. De asemenea, domeniul Real
Estate a continuat să ﬁe unul dintre
motoarele noastre, ﬁind urmat
îndeaproape de Litigii (incluzând multe
litigii de natură ﬁscală) şi Arbitraj.

Domeniile Taxe şi Fiscalitate, FinanciarBancar, Dreptul Muncii şi Dreptul
Concurenţei au reprezentat totodată o
altă sursă importantă de proiecte pentru
societatea noastră de avocatură.
Kinstellar România
În anul 2014 am înregistrat o creştere
constantă în toate ariile de activitate.
O importanţă deosebită au avut-o
zonele noastre tradiţionale de activitate,
precum zona de corporate şi M&A,
energia, litigiile şi arbitrajele,
ﬁnanţările de proiecte, aspectele
de drept ﬁnanciar şi restructurările
ﬁnanciare sau corporatiste. În ultimii ani
am continuat să dezvoltăm mai mult şi
alte zone ale activităţii noastre,
cum ar ﬁ cea de conformitate, risc şi
investigaţii sensibile, dreptul concurenţei,
dreptul muncii şi dreptul proprietăţii
intelectuale.
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devine din ce în ce mai apreciat
în sectorul de corporate şi societăţile de avocatură se vor adapta, probabil, şi acestei nevoi”,
admit cei de la Biriş Goran.
„Pe noi ne interesează să dezvoltăm departamentul de dreptul penal al afacerilor, fiind de
aşteptat să crească solicitările
de asistenţă în zona infracţiunilor economice, de corupţie,
spălare de bani şi a celor în
legătură cu relaţiile de serviciu
şi infracţiunile de evaziune
fiscală. Avem o echipă solidă,
avocaţi care activează exclusiv
în asemenea dosare, şi anume
gestionăm peste 400 de dosare

„Pentru anul acesta
anticipăm o creştere
de câteva procente în
cifra de afaceri, faţă de
anul anterior.
considerăm
că ne situăm pe
unul dintre
primele locuri pentru
avocatura de business
locală.”
rePrezentanŢII
sChoenherr
şI asoCIaŢII

penale în momentul acesta, cu
o echipă de 4 penalişti. Marea
majoritate a dosarelor se află în
faze preliminare, de urmărire
penală, cercetare penală, şi doar
o mai mică parte în faza de instanţă”, punctează reprezentanţii
firmei Ţuca Zbârcea & Asociaţii.
„Anul 2015 s-a caracterizat
printr-o activitate intensă a
Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a instanţelor de judecată,
în cercetarea şi sancţionarea
faptelor de corupţie. Dacă în
anii trecuţi au fost trimişi în
judecată şi condamnaţi pentru
fapte de corupţie preponderent
reprezentanţi ai autorităţilor

publice locale şi centrale, în
ultima perioadă, pe fondul
noilor prevederi legale cu
privire la angajarea răspunderii
penale a persoanelor juridice, în
cercetările penale au început să
fie implicaţi din ce în ce mai
mult atât societăţi comerciale,
cât şi reprezentanţii acestora”,
spun şi oficialii Noerr, fără să
declare dacă se vor implica sau
nu în această arie.
„Dreptul penal al afacerilor este
o arie de practică în plină
dezvoltare, vizând în special
cazuri de fraudă financiară şi
fiscală. Nu excludem pe viitor
dezvoltarea unui astfel de de-

Cele mai semniﬁcative tranzacţii/contracte/cazuri gestionate în anul 2014
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Asistarea unui consorţiu de investitori
ﬁnanciari internaţionali în legătură cu
cele mai reprezentative tranzacţii cu
portofolii de credite neperformante
încheiate în România, achiziţionate în
principal de la Banca Comercială Română
(BCR) şi Volksbank România, volumul
portofoliilor depăşind 1 miliard de euro.
Asistarea Carrefour în legătură cu
planurile de expansiune în România,
inclusiv închirierea unui spaţiu de 6.850
mp în clădirea de birouri Green Court
Bucharest B, reprezentând noul sediu
central al companiei, în care vor activa cei
aproximativ 500 de angajaţi din Bucureşti,
precum şi în alte tranzacţii imobiliare.
Asistarea Băncii Europene pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în
implementarea, în premieră în România,
a programului „Eﬁcienţa energetică în
sectorul public”, vizând servicii de
asistenţă juridică, ﬁnanciară şi tehnică
acordate municipalităţilor în scopul
realizării de proiecte de eﬁcienţă
energetică privind clădiri de utilitate
publică, cum ar ﬁ grădiniţe, şcoli şi spitale,
program ﬁnanţat prin Global
Environmental Facility (GEF).
Schoenherr şi Asociaţii
Consultanţă juridică acordată unui retailer din România pentru achiziţionarea
unui centru logistic în judeţul Prahova.
Consultanţă juridică acţionarilor direcţi
şi indirecţi ai Volksbank România pentru
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vânzarea acesteia către Banca
Transilvania. Tranzacţia a fost ﬁnalizată la
începutul lunii aprilie 2015 şi a reprezentat
cea mai mare tranzacţie din piaţa bancară
din ultimii 10 ani.
În sectorul de Capital Markets, Schoenherr
şi Asociaţii a asistat intermediarii
Raiﬀeisen Bank şi BT Securities în cadrul
programului de emisiune de obligaţiuni în
valoare de 500 milioane de euro iniţiat şi
ﬁnalizat integral cu succes de Primăria
Municipiului Bucureşti. Programul a
marcat o premieră în piaţa de capital
românească, ﬁind primul program de
emisiune de obligaţiuni aprobat de
Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Gruia Dufaut
În domeniul Fuziuni şi Achiziţii, ﬁrma a
acordat, printre altele, asistenţă în cadrul
negocierilor pentru vânzarea unui parc
eolian dezvoltat de un grup francez
specializat în dezvoltarea de parcuri
eoliene la nivel global.
În domeniul Dreptului Imobiliar, Gruia
Dufaut a acordat, printre altele, asistenţă
în cadrul dezvoltării unui amplu proiect
logistic (achiziţie de terenuri, construcţii
şi extinderi de spaţii).
În domeniul Litigiilor, se pot aminti
asistenţa acordată în cadrul mai multor
proceduri de achiziţie publică, derulate de
unul din cei mai importanţi operatori din
domeniul telecomunicaţii.
Markó & Udrea
Asistarea MOL în legătură cu procesul
de integrare a Eni Romania în Grupul MOL.

Reprezentarea OTP Bank România
într-o serie de procese colective.
Asistarea unei societăţi din domeniul
FMCG într-o tranzacţie ce a implicat
transferul de active pentru dezvoltarea
unui proiect în cadrul unui centru
comercial.
Noerr
În domeniul Coporate & M&A în 2014 –
asistarea bauMax în procesul de ieşire de
pe piaţa din România prin vânzarea
participaţiilor la societăţile locale către
Adeo Group (Leroy Merlin).
În domeniul Real Estate, ﬁrma a
continuat să ﬁe implicată în expansiunea
celui mai mare lanţ de hipermarketuri din
România.
În domeniul Litigii şi Arbitraj, societatea
a asistat numeroşi clienţi în litigii ﬁscale,
printre care un grup de ﬁrme, furnizor
european de servicii de rambursare TVA,
cu privire la rambursarea de TVA
substanţială pentru societăţi din afara
spaţiului comunitar, care nu sunt
înregistrate în scopuri de TVA în România,
dar care desfăşoară în România
operaţiuni impozabile din punctul de
vedere al TVA.
D&B David Baias
În domeniul Litigii şi Arbitraj, D&B a
asistat BCR Leasing pentru anularea unei
decizii prin care compania a fost impusă la
plata unor obligaţii ﬁscale cu titlu de TVA
şi accesorii aferente.
În domeniul Fuziuni şi Achiziţii, ﬁrma a
asistat companiile daneze BPI
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partament în cadrul cabinetului,
însă aceasta nu se regăseşte
printre priorităţile noastre în
2015. Pentru dosarele ce comportă şi o latură penală vom
continua să colaborăm cu
avocaţi specializaţi”, completează reprezentanţii Gruia Dufaut.

Tinerii avocaţi
au dificulTăţi de
redacTare, sunT Timizi,
dar se TraTează
Deşi cele mai multe case de
avocatură mizează pe tinerii
jurişti ce vin din urmă şi laudă

orizontul şi gradul lor de instruire, printre rânduri şi replici se
strecoară o realitate dură:
absolvenţii de drept, ca şi alţi
absolvenţi de studii superioare
din România, vin în „câmpul
muncii” cu mari carenţe de
cultură şi educaţie.
„Nivelul de pregătire al tinerilor avocaţi este din nefericire
în scădere, motivele fiind dintre
cele mai diverse şi având mai
degrabă legătură cu deficienţele
întregului sistem de învăţământ
românesc şi cu schimbarea
priorităţilor tinerei generaţii”,
apreciază oficialii Noerr.
Dar lucrurile sunt mult mai

„se pare că dreptul
penal devine din ce în
ce mai apreciat în
sectorul de corporate şi
societăţile de avocatură
se vor adapta, probabil,
şi acestei nevoi.”
rePrezentanŢII
BIrIş goran

(distribuitor danez de produse alimentare) şi Westcon pentru
achiziţionarea a 10 companii româneşti deţinute de Macromex.
În domeniul Dreptului Concurenţei, ﬁrma a acordat
companiei Mega Image, membră a Delhaize „The Lion” Group,
consultanţă pe probleme de dreptul concurenţei.
Kinstellar România
Cele mai importante tranzacţii din anul 2014 au provenit din
zona de Fuziuni şi Achiziţii, Finanţări de Proiecte şi Drept
Financiar-Bancar, Energie.
Biriş
Vânzarea Promenada, o tranzacţie de aproximativ 150
milioane euro – cea mai mare tranzacţie de pe piaţa de real
estate din 2014.
Reprezentarea cu succes a Farmec SA în procesul cu ANAF
privind taxele pe alcool denaturat, prin care producătorul de
cosmetice a fost scutit de plata unei sume de 67 milioane lei.
Vânzarea de către Chimopar a unui teren către Dedeman, o
tranzacţie de 8,2 milioane euro.
ONV LAW
În domeniul Achiziţiilor Publice, compania a reprezentat o
societate în litigii cu privire la procedura de atribuire a
contractului de iluminat arhitectural al Băncii Naţionale a
României
În domeniul Litigiilor, ﬁrma s-a ocupat de declanşarea unui
sistem complex de litigii (cereri de revizuire, acţiuni în
constatarea nulităţii a unor acte juridice) capabil de a readuce în
patrimoniul unei societăţi cu capital majoritar de stat un număr
semniﬁcativ de bunuri imobile înstrăinate în mod fraudulos.
În domeniul Dreptului Aviaţiei, ﬁrma a asistat şi reprezentat
juridic controlorii de traﬁc aerian în procedurile penale
declanşate în urma accidentului din Munţii Apuseni, ce a avut
loc în 20.01.2014.

triste în „adâncime”. Reprezentanţii Casei de Avocatură
Markó & Udrea pun degetul pe
rană: „Există foarte mulţi tineri
foarte bine pregătiţi, cu un spectru de preocupări şi interese mai
larg decât cel al generaţiei
noastre. Problema pe care o
sesizăm constant de 10 ani este
creşterea dificultăţilor de
redactare, o vizibilă lipsă de
obişnuinţă cu scrisul în general,
care nu poate fi generată decât
de scăderea drastică a interesului pentru lectură!”.
„Spre deosebire de situaţia din
Franţa, de exemplu, un tânăr ieşit de pe băncile facultăţii din
România intră în avocatură cu
un bagaj de practică destul de
redus. Facultatea în România se
bazează în cele mai multe cazuri pe teorie. Asta nu este
nicidecum un lucru rău, doar
că, pentru un avocat de business, doar teoria învăţată pe
băncile facultăţii nu este suficientă. El trebuie să deţină un
minimum de cunoştinţe practice şi să probeze o serie de
calităţi care să îi permită să
înţeleagă cum funcţionează o
companie, o industrie etc.”,
adaugă cei de la Gruia Dufaut.

Aproape 50% dintre studenţii
români consideră că universităţile îi pregătesc prea puţin
pentru cerinţele pieţei muncii,
iar 72% consideră că şcoala nu
îi pregăteşte pentru căutarea
unui job. Şansele autentice vin
din practica ulterioară, internship şi programe speciale de
instruire – susţin cei de la
ONV LAW (Sursa e Raportul
Deloitte: First Steps into the
Labour Market The move that
matters.2013 la p 102. Poate fi
consultat aici: http://guidecade m y. c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2013/10/Studiile-sipiata-muncii-din-Romania.Parerea-tinerilor.pdf).
Ca de altfel cele mai multe case
de avocatură, D&B David
Baias încurajează pregătirea
practică a studenţilor, oferindu-le
posibilitatea de a lucra cu
avocaţii firmei. Generaţia tânără care trece şi printr-un internship serios are toate şansele să
fie implicată direct după absolvire în ceea ce înseamnă avocatură, dincolo de băncile facultăţii – declară oficialii firmei.
O concluzie mai pacifistă vine
dinspre Ţuca Zbârcea &
Asociaţii: „tinerii avocaţi de azi
se înscriu în datele generale ale
oricărei generaţii noi de
absolvenţi – dornici să înveţe,
să facă parte dintr-o echipă cu
renume pe piaţa de avocatură,
interesaţi să câştige experienţă
şi independenţă în rezolvarea
cazurilor, curioşi să afle standardele profesionale maxime la
care trebuie să aspire. Sigur, au
multe de acumulat, de şlefuit,
de îmbunătăţit, dar firmele cu
adevărat performante sunt cele
care sunt gata să-şi asume şi
rolul de formator, nu numai pe
cel de angajator”.
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legea insolvenţei Persoanelor
fizice trage românia
Pe nisiPuri mişcătoare
De gabriela

Ţinteanu

Pe o piaţă (cel puţin la nivel teoretic) de 11,5 miliarde de lei (2,5 miliarde euro), cu circa 800.000 de debitori, la
cât se cifrează piaţa insolvenţei persoanelor fizice în prezent, casele de avocatură se gândesc cât de greu sau de
uşor vor fi de urmat paşii impuşi de noua lege a insolvenţei persoanelor fizice. Iar părerile sunt destul de
împărţite. avocaţii cred că, în primă fază, dimensiunea acestei pieţe va fi relativ redusă, urmând ca apoi să
crească, după ce populaţia se va familiariza cu procedurile.
egea privind insolvenţa
persoanelor
fizice
cuprinde trei modalităţi
prin care insolvenţa persoanelor
fizice va putea fi soluţionată,
respectiv pe bază de plan de
rambursare a datoriilor, prin
lichidare de active sau procedură simplificată.
Potrivit legii, insolvenţa debitorului se prezumă atunci când
acesta, după 90 de zile de la

L

data scadenţei, nu a plătit
datoria faţă de unul sau mai
mulţi creditori. Debitorul poate
cere insolvenţa dacă este în
incapacitate de a-şi achita
datoriile la momentul în care
acestea devin scadente, dacă nu
îşi poate achita două sau mai
multe datorii faţă de doi sau
mai mulţi creditori în decurs de
30 de zile de la data scadentă a
acestor datorii.
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Creditorul poate cere insolvenţa
debitorului dacă poate dovedi
că acesta nu îşi poate achita
datoria şi dacă suma datorată
către creditorul respectiv
depăşeşte 25.000 de lei.
Cuantumul minim al datoriilor
trebuie să fie de 15 salarii
minime pe economie pentru a
putea fi introdusă cererea de
deschidere a procedurii pe bază
de plan de rambursare sau a

celei prin lichidare de active.
Planul de rambursare a datoriilor (pe o durată de 5 ani, cu
posibilitate de prelungire 1 an)
se va desfăşura sub supravegherea unui administrator desemnat de o comisie teritorială de
insolvenţă. Pe durata insolvenţei, se suspendă provizoriu executările silite începute, pentru
maximum trei luni, cu excepţia
situaţiei în care instanţa decide
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prelungirea acestei perioade.
Procedura simplificată se poate
aplica dacă suma totală a
datoriilor este de cel mult 10
salarii minime pe economie,
debitorul nu are bunuri sau
venituri urmăribile şi are peste
vârsta standard de pensionare
sau şi-a pierdut total sau cel
puţin jumătate din capacitatea
de muncă. Procedura pe baza
lichidării de active poate fi
cerută de debitor, dacă situaţia
sa financiară este „iremediabil
compromisă“, sau de creditor,
dacă planul de rambursare nu
poate fi dus la îndeplinire.

câTe o comisie
de insolvenţă
la 20.000 de debiTori
Insolvenţa persoanelor juridice,
înmulţirea numărului de credite, în special ipotecare, devenite
neperformante, a atras după
sine şi necesitatea apariţiei unei
legi a persoanelor fizice. Cât de
oportună şi cât de bună este
această lege, la o primă vedere?
În ultimii doi ani, pe fondul
dificultăţilor financiare generate de criza internaţională, s-au
intensificat discuţiile privind
necesitatea unui proiect de lege
privind insolvenţa persoanelor
fizice. Cu toate acestea, Legea
insolvenţei persoanelor fizice
adoptată de Camera Deputaţilor
la data de 20 mai 2015 cu o
majoritate de 309 voturi pentru,
trei abţineri şi niciun vot
împotrivă, de care ar putea
beneficia 800.000 de debitori
neperformanţi, „nu răspunde
nici nevoilor mediului social şi
nici nevoilor mediului de
afaceri, singurul efect previzibil
al acestui act normativ fiind
blocarea sistemului judiciar.
Lipsa dezbaterilor publice
asupra formei acestui proiect,
lipsa implicării reprezentanţilor
practicienilor domeniului insolvenţei, dar şi a specialiştilor în
domeniul procedurii civile
transpare la simpla lectură a
actului normativ. Astfel, suntem
în situaţia în care practicienii

dreptului sunt chemaţi să aplice
un act normativ lacunar care nu
prezintă în mod explicit atribuţiile celor implicaţi în procedur` şi care uzează mulţi termeni
interpretabili şi subiectivi”,
spune Raluca Năstase, partener
şi coordonator al practicii de
Insolvenţă din cadrul casei de
avocatură Biriş Goran. Aceasta
arată că actul normativ reglementează constituirea unor
Comisii de insolvenţă la nivel
central şi teritorial cu atribuţii
decizionale, de control şi de
supraveghere a actelor persoanei în insolvenţă ori ale administratorului procedurii, ceea ce
va genera dificultăţi în practică.
Comisia va stabili şi criteriile
generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil şi a criteriilor pentru evaluarea nevoilor
de locuit ale debitorilor şi ale
familiilor lor, lucru destul de
arbitrar.
În plus, reprezentanţii creditorilor nu fac parte din comisiile
de insolvenţă. Deci nu putem
vorbi despre un control al
creditorilor asupra procedurii.
Deoarece tot comisia va fi şi
cea care va stabili planul de
eşalonare/rambursare a datoriilor, „poate că nu ar fi fost rău
ca membrii comisiilor de insolvenţă să fie familiarizaţi cu
procedurile de insolvenţă, să fie
practicieni ai dreptului şi nu
funcţionari publici din diverse
instituţii publice, de nivel
central sau teritorial”, precizează Raluca Năstase.
„Ca orice început, acest proiect
de lege este însoţit de anumite
imprecizii, ezitări şi elemente
necunoscute, care pot genera o
senzaţie de nesiguranţă pentru
creditori şi pentru celelalte
persoane care vor fi afectate în
mod direct de această lege.
Chiar dacă de multe ori imperfecţiunile unei legi se reglează
«din mers», prin norme de
aplicare sau legi modificatoare,
având în vedere impactul major
pe care îl poate avea această
lege atât asupra sistemului
bancar cât şi asupra debitorilor,
este necesară amânarea intrării

„considerăm
inoportun ca
judecătoria să fie
aleasă ca instanţă
competentă în primul
grad de jurisdicţie
pentru a se pronunţa
asupra contestaţiilor
formulate la deciziile
comisiilor de insolvenţă
şi asupra cererilor
formulate în temeiul
acestui act normativ,
întrucât, pe de o parte,
judecătoriile sunt
foarte aglomerate şi,
cel mai probabil, nu
vor putea fi respectate
termenele impuse de
actul normativ pentru
soluţionarea cererilor
cu celeritate.”
ralUCa năstase,
Partener şi Coordonator
al Practicii de Insolvenţă
din cadrul Biriş goran

în vigoare a legii până când vor
fi puse la punct toate detaliile
necesare pentru aplicarea acesteia“, subliniază şi Iosif Iulian,
Partner Muşat şi Asociaţii.
Din câte se observă, comisia de
insolvenţă constituită la nivelul
fiecărui judeţ ar trebui să
administreze facturile şi ratele
a circa 20.000 de insolvenţi,
dacă luăm în calcul 800.000 de
debitori neperformanţi şi 41 de
judeţe în care se va înfiinţa câte
o comisie de acest gen.
„Rămâne de văzut dacă legisla-

ţia secundară va putea să clarifice multele subiecte care
nu-şi găsesc răspuns tehnic în
actualul proiect. De altfel, proiectul suferă în general de utilizarea unui limbaj destul de
echivoc, ce lasă loc de interpretare. De aceea, în lipsa unei
legislaţii secundare mai clare,
procedura va avea un grad
ridicat de impredictibilitate şi
multe acte/acţiuni pot conţine
un grad semnificativ de arbitrar.
Astfel că, până la elaborarea şi
adoptarea normelor secundare
este greu de dat un verdict cu
privire la impactul actului
normativ asupra subiecţilor de
drept vizaţi”, spune Ciprian
Dragomir, Partener al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii.

fără norme clare,
legea va duce la
blocarea insTanţelor
de judecaTă
Ca orice proiect de act normativ, şi Legea insolvenţei persoanelor fizice prezintă avantaje şi
dezavantaje, însă, în forma sa
actuală, apreciem că dezavantajele pe care le generează
această Lege sunt semnificativ
mai numeroase decât avantajele
pe care le generează.
Avantajul principal este că, prin
prevederile sale, legea adoptată
realizează un filtru juridic
coerent în privinţa persoanelor
care pot apela la procedura de
insolvenţă. Se permite astfel
declanşarea procedurii doar în
cazul debitorilor care sunt de
bună credinţă şi care se află în
dificultate financiară.
„Totodată, se prevede formarea
unei autorităţi administrative,
respectiv comisia de insolvenţă,
care va verifica îndeplinirea
cerinţelor legale şi va supraveghea procedura de insolvenţă
pe bază de plan de rambursare
a datoriilor. Dezavantaj poate fi
lipsa de experienţă a acestei
comisii care va fi alcătuită la
nivel teritorial din reprezentanţi
ai structurilor deconcentrate în
teritoriu ale ANPC, Ministe-
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„Din punct de vedere
eminamente al
procedurii, comisia de
insolvenţă îmi pare o
structură birocratică
nenecesară şi
generatoare de costuri
suplimentare. câtă
vreme ea nu este
necesară în procedura
insolvenţei persoanelor
juridice, nu văd de ce
ar trebui să fie
necesară în procedura
persoanelor fizice.”
CIPrIan DragoMIr,
Partener al Ţuca
zbârcea & asociaţii

rului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi un reprezentant al Ministerului de Finanţe”,
precizează Cătălin GuriţăManole, Managing Associate
Zamfirescu Racoţi & Partners.
„Principalul avantaj este că, în
sfârşit, avem o reglementare
care să asigure protecţie celor
înglodaţi în datorii personale şi
şansa unui nou început. Protecţia se traduce prin suspendarea
executărilor silite împotriva
averii debitorului, a dobânzilor
şi penalităţilor la datoriile deja
existente şi interdicţia valorificării unor bunuri personale ale
acestora”, este de părere Vasile
Godîncă Herlea, Asociat Coordonator Casa de Insolvenţă
Transilvania.
Raluca Năstase, Partener şi
Coordonator al Practicii de

Insolvenţă din cadrul Biriş
Goran, apreciază că deşi Legea
se adresează unei categorii bine
determinate de debitori, aceasta
nu răspunde în mod complet şi
adecvat tuturor problemelor sau
chestiunilor litigioase pe care o
astfel de procedură dedicată
persoanelor fizice ar putea să le
implice. De exemplu, o atare
lege nu poate pierde din vedere
faptul că debitorii persoane
fizice au de cele mai multe ori
persoane minore în întreţinere,
desfăşoară activităţi generatoare de venituri care nu intră
sub incidenţa Codului Muncii
(colaboratori, profesii liberale,
PFA, drepturi de autor etc.), iar
persoanele fizice se confruntă
cu variate tipuri de operaţiuni
juridice de mare sau mai mică
însemnătate, având numeroase
drepturi personal nepatrimoniale care nu pot fi exercitate
prin reprezentant. Drept care,
Raluca Năstase enumeră câteva
dezavantaje majore ale acestei
legi:
Instituie un număr ex-

cesiv de organe care aplică
procedura insolvenţei (comisia de disciplină, instanţa
de judecată, administratorul/lichidatorul);
Este o procedură greoaie,
atât sub aspectul deschiderii
sale (mai multe documente
decât la cererea insolvenţei
unei societăţi comerciale),
cât şi sub aspectul derulării
sale;
Nu este definit debitorul
persoană fizică de bunăcredinţă;
Instituirea unei comisii
de disciplină care exercită
atribuţii cu specific jurisdicţional în locul instanţei
de judecată, care poate constitui şi o încălcare a
liberului acces la justiţie;
Comisia de insolvenţă
cuprinde în esenţă funcţionari publici care exercită
atribuţiile unei veritabile
instanţe de judecată;
Nu există nici un organ
decizional al creditorilor;
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Legea impune persoanelor fizice să caute un loc de
muncă mai bine remunerat,
ceea ce poate constitui o
îngrădire a libertăţii în
muncă;
Nu se prevede procedura
de denunţare a contractelor
în curs de derulare la data
deschiderii procedurii pe
bază de plan de rambursare
a datoriilor;
Procedura de «declarare»
a creanţelor de către creditori reprezintă o simplă informare şi impune obligaţii
suplimentare nejustificate
creditorilor la momentul
declarării creanţelor;
Numirea administratorilor sau lichidatorilor de pe
o serie de liste agreate cu
impunerea unui nou examen
doar în cazul unora dintre
aceştia este discriminatorie;
Vânzarea bunurilor po-

trivit dispoziţiilor codului
de procedură civilă nu este
oportună: exclude participarea creditorilor la aprobarea regulilor de vânzare;
Efectul suspensiv al executărilor silite, al prescripţiilor şi al dobânzilor
durează maximum trei luni
în cazul procedurii de insolvenţă pe baza unui plan de
rambursare a datoriilor şi
nu priveşte şi acţiunile în
realizarea unor creanţe
împotriva debitorilor.
Totuşi, reprezentanta Biriş Goran
spune că există şi câteva avantaje
pentru persoanele fizice de bună
credinţă, între care menţionăm
suspendarea (chiar dacă temporară) a executărilor silite, precum
şi a curgerii dobânzilor etc.
Mariana Popa, avocat şi practician în insolvenţă la Voicu&
Filipescu, spune că nu faptul că
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există prevederi neclare care ar
putea da loc la interpretări este
cel mai grav lucru, ci „faptul că
aceste interpretări se vor face
nu de către o instanţă de judecată, ci de comisia de insolvenţă, alcătuită din funcţionari
de stat, care e posibil să nu aibă
pregătire, sau să nu îşi dorească
să îşi asume răspunderea pentru
a interpreta totul în mod real, pe
baza unei experienţe… În plus,
fiind o comisie cu mai mulţi
membri, de la instituţii diferite
care funcţionează în baza unor
ordine şi norme interne diferite,
este foarte posibil să nu se
ajungă la aceeaşi concluzie…”

dacă soţul inTră
în insolvenţă, cu soţia
ce se înTâmplă?
Orice implementare a unui act
normativ nou creează dificultăţi

practice, de aceea probabil că
nici legea insolvenţei persoanelor fizice nu va face excepţie,
cu atât mai mult cu cât aduce ca
element de noutate constituirea
comisiilor de insolvenţă la nivel
central şi teritorial.
„Dificultăţi vor întâmpina şi
administratorii şi lichidatorii
desemnaţi, dar şi debitorii care
nu sunt familiarizaţi cu procedurile reglementate de acest act
normativ. Pretenţiile legiuitorului de la persoana fizică sunt
extrem de mari: li se solicită să
estimeze cheltuielile, să le
justifice şi să le argumenteze,
ba mai mult – să facă şi previziuni cu privire la veniturile
viitoare, ceea ce în mod evident
va fi extrem de dificil de
îndeplinit de întreaga masă a
datornicilor”, spune Raluca
Năstase de la Biriş Goran.
Având în vedere că principalul
organ responsabil de buna

„la o primă vedere, ies
în evidenţă neclarităţi
cu privire la cheltuielile
necesare pentru un
nivel de trai rezonabil,
respectiv posibila
eludare a dispoziţiilor
legale de către cei care
ascund acte întocmite
fraudulos şi care nu
vor putea fi
descoperite.”
CătălIn
gUrIŢă-Manole,
Managing associate
zamfirescu racoţi &
Partners

derulare a procedurii de insolvenţă (Comisia de insolvenţă)
are un caracter experimental,
nemaifiind testat până acum în
practică, vor trebui create de la
zero proceduri de organizare şi
funcţionare, fiind foarte dificil
de estimat când va putea funcţiona şi cât de bine va funcţiona
acest organ administrativ, comentează şi avocatul de la
Muşat şi Asociaţii. Optimist,
Vasile Godîncă Herlea, Asociat
Coordonator la Casa de Insolvenţă Transilvania, apreciază că
„Interpretarea în instanţă” nu
semnifică prin definiţie o
chestiune negativă. Interpretarea este o chestiune pozitivă,
menită să ajute decidenţii să
dea soluţii cât mai aproape de
scopul tuturor reglementărilor:
echitatea. Prin urmare, o legiferare extrem de strictă, care să

nu lase loc de interpretări,
apreciem că ar fi păguboasă,
deoarece legiuitorul n-ar putea
să-şi imagineze din start toate
situaţiile juridice care se pot ivi
în practică.
„Dacă actualele neclarităţi din
lege nu vor fi remediate înainte
de intrarea în vigoare a acesteia,
pot apărea diverse derapaje,
practică contradictorie la nivelul instanţelor şi blocaje procedurale majore”, crede Iosif
Iulian, Partner al Casei de
Avocatură Muşat şi Asociaţii.
„Alte aspecte rămase nerezolvate la nivelul legii vizează,
spre exemplu, modul în care
procedura afectează soţul/soţia
debitorului şi bunurile proprii
sau deţinute în comun de
aceştia: subiectul este expediat
lapidar într-un articol, care
spune: «Independent de regimul matrimonial aplicabil, dacă
soţii au şi bunuri sau obligaţii
comune ori sunt codebitori ai
aceleiaşi obligaţii, cererea de
deschidere a procedurii insolvenţei este depusă de soţul
debitor doar cu consimţământul
celuilalt soţ». Iar dacă consimţământul nu este dat, ce se
întâmplă? Se aplică procedura
doar bunurilor deţinute în
proprietate exclusivă a soţului
debitor aflat în insolvenţă? Nu
ştim!”, comentează Ciprian
Dragomir, Partener al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii.

reşalonare daTorii
sau lichidare acTive?
Când vorbim de metodele alese
de persoanele fizice care îşi vor
cere insolvenţa, avocaţii sunt
toţi de acord că majoritatea vor
încerca să îşi ramburseze datoriile pe baza unui plan, chiar
dacă nu se ştie câţi dintre ei vor
şi reuşi să îl ducă la bun sfârşit.
„Deşi procedura este strictă,
credem că multe persoane vor fi
încrezătoare că vor putea pune
punct şi îşi vor putea schimba
mentalitatea economică”, spune
Iosif Iulian de la Muşat. Procedura prin lichidare de active va
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fi folosită în măsura în care
situaţia financiară a debitorului
este iremediabil compromisă şi
un plan de redresare nu poate fi
elaborat. „Procedura simplificată se va aplica exclusiv
pentru datorii destul de mici,
sub 10 salarii minime pe economie, atunci când nu sunt bunuri
urmăribile, respectiv atunci
când debitorul are vârsta standard de pensionare sau şi-a
pierdut capacitatea de muncă
total sau cel puţin jumătate”,
precizează Cătălin GuriţăManole de la Zamfirescu
Racoţi & Partners.
Însă, indiferent de procedura de
insolvenţă pentru care se optează, legea nu reglementează
«ştergerea datoriilor» în niciuna
dintre cazurile reglementate.
După cum explică Mariana
Popa, avocat şi practician în
insolvenţă Voicu & Filipescu,
legea reglementează o procedură distinctă, respectiv procedura eliberării de datoriile
reziduale, însă numai dacă sunt
îndeplinite toate condiţiile
restrictive, expres şi limitativ,
prevăzute de lege. Mai mult,
pentru a beneficia de eliberarea
de datorii reziduale, debitorul
este supus unei perioade de
supraveghere în care va
continua să facă plăţi către
creditori în cuantumul stabilit
de instanţă: fie 50% din valoarea totală a creanţelor într-un
an de la data închiderii
procedurii, fie 40% din
valoarea totală a creanţelor în
trei ani de la data închiderii
procedurii. În cazul în care
debitorul nu a reuşit să acopere
cel puţin cota de 40% în
valoarea totală a creanţelor în
trei ani de la data închiderii
procedurii, o astfel de eliberare
de datorii reziduale nu mai
poate fi dispusă decât în termen
de 5 ani de la data închiderii
procedurii.
„Din contră, închiderea procedurilor reglementate de lege
fără acoperirea creanţelor nu
determină ştergerea acestora, ci
debitorii sunt obligaţi să acopere toate creanţele în cuantumul

existent anterior deschiderii
procedurii, inclusiv dobânzile şi
penalităţile care ar fi curs dacă
nu ar fi operat suspendarea, din
care sunt scăzute sumele achitate deja de către debitori”,
precizează Raluca Năstase de la
Biriş Goran.

insolvenţa
persoanelor fizice sau
efecTul feTei morgana

„sperăm ca această
procedură să fie un
prim pas spre
dezvoltarea unei culturi
de educaţie financiară
în românia, fiindcă, în
definitiv, asta ne
lipseşte. avem nevoie
de educaţie economică
pentru a putea preveni
situaţiile de criză.“
IosIf IUlIan,
Partner Muşat şi asociaţii
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Aşa cum precizează avocatul
Gheorghe Piperea, cei care
cred că vor scăpa de probleme
cu ajutorul acestei legi se leagă
de o iluzie. Dacă un client îşi
cere eşalonarea datoriilor în
baza acestei legi, trebuie să
notifice creditorul cu 30 de zile
înainte de a solicita acest lucru.
Timp suficient pentru ca
instituţia de credit să ceară
plata anticipată a creditului,
ceea ce va atrage după sine
majorarea datoriei clientului cu
penalităţile de întârziere la
plata anticipată a întregului
credit, de regulă 4% din valoarea soldului.

Odată anunţaţi creditorii, asociaţiile de proprietari vor începe
executările silite şi vor tăia
utilităţile la care debitorul are
restanţe de achitat. Dar riscurile
vin nu doar de la cele 30 de zile,
ci şi de la formarea acelor
comisii de insolvenţă care se
vor constitui în şase luni sau
chiar un an şi la nivelul fiecărui
judeţ. În plus, comisia respectivă se reuneşte doar o dată pe
lună, iar dacă cererea a fost
depusă la câteva zile după ce s-a
reunit, termenul până la care
poţi scăpa de executări silite şi
alte neplăceri punându-te sub
protecţia legii insolvenţei se
poate prelungi până la 45-50 de
zile.
Suspendarea executării silite în
baza legii insolvenţei persoanelor fizice se face doar pentru
trei luni, după care reîncepe
tevatura cererilor şi aprobărilor
la comisia de insolvenţă. După
şase luni de insolvenţe solicitate şi obţinute se stabileşte
cauţiunea pentru probleme care
pot apărea în perioada pentru
care se aprobă reeşalonarea
datoriilor (între opt luni şi doi

dosar

ani). Cauţiunea poate ajunge
până la 20% din valoarea
datoriilor (?!). Şi aşa trec trei
ani de zile şi dacă nu ai datoriile
faţă de Fisc achitate, acesta nu
te mai poate aştepta, că intri sub
incidenţa legii ajutorului de
stat. Aşa că rămâne varianta
lichidării activelor. Aici totul
merge simplu: în şase luni pleci
din casă, în 18 luni îţi vinde
executorul toate activele, după
care, fără casă, fără masă,
trebuie să plăteşti 50%, 40%
din datorii, în funcţie de trecerea anilor.
Reprezentanţii Biriş Goran
apreciază că piaţa va fi iniţial
bulversată de apariţia acestei
legi. Debitorii persoane fizice
nu vor cunoaşte cu exactitate
riscurile şi dezavantajele pe
care le presupune aplicarea
procedurilor reglementate de
această lege, având nevoie de o
perioadă de familiarizare cu
ceea ce presupune această lege
pentru a putea decide în ce
măsură formularea cererii de
deschidere a uneia dintre procedurile de insolvenţă reglementate îi ajută cu adevărat.

„legea se adresează
unor situaţii extreme,
nu toţi debitorii
persoane fizice din
românia vor putea să
beneficieze de
prevederile sale.
apelezi la această lege
ca la un medicament
care are multiple efecte
adverse (vânzarea
bunurilor, perioadă
îndelungată de
supraveghere şi
îndeplinirea unor
condiţii şi interdicţii
etc.), punând în
balanţă efectele bune
ale medicamentului
(eliberarea de datorii
reziduale şi
posibilitatea unui
fresh-start).”
MarIana PoPa,
avocat şi Practician
în Insolvenţă
Voicu & filipescu

insolvenţa
persoanelor fizice
versus persoane
juridice
Chiar dacă aparent nu au nici o
legătură, legea insolvenţei persoanelor fizice este legată de
cea a persoanelor juridice.
Uitându-ne în urmă, la felul în
care a funcţionat şi funcţionează insolvenţa persoanelor
juridice, constatăm că se confruntă cu câteva probleme,
având practic doi controlori, nu

unul.
Aşa cum explică Vlad Bastucescu, Senior Associate ONV
LAW, cu toate că Legea insolvenţei persoanelor juridice, prin
modul în care este structurată,
urmăreşte într-o măsură mult
mai dinamică îndestularea creditorilor, prin inserarea unor
măsuri precum limitarea perioadei de observaţie la maximum
12 luni de la data deschiderii
procedurii insolvenţei sau
regimul creanţelor din cadrul
procedurii, refuzul legiuitorului
de a corela legea cu alte acte
normative, precum Codul de
Procedură Fiscală, determină un
dezechilibru major între stat în
calitate de creditor şi „restul”.
Atâta timp cât statul, prin ANAF
sau prin unităţile subordonate, te
notifică că eşti insolvabil în
temeiul Codului de Procedură
Fiscală după care te notifică, fie
că eşti asociat, administrator,
asociat sau orice alt tip de persoană din cauza căreia societatea
a fost declarată insolvabilă tot de
către stat, că eşti solidar răspunzător cu societatea pentru creanţa statului anterior deschiderii
procedurii insolvenţei, îţi pui
între- barea: ce sens mai are
Legea insolvenţei?
Când Înalta Curte, în motivarea
unei decizii, argumentează în
sensul că deschiderea procedurii insolvenţei nu reprezintă
un motiv de inaplicabilitate a
dispoziţiilor Codul de Procedură Fiscală privind răspunderea solidară, ajungi la concluzia
că regimul aplicabil statului în
raport de ceilalţi creditori este
oricum, numai nu egal în raport
cu „armele” pe care eşti
îndreptăţit să le utilizezi ca
creditor în procedură. Adică
insolvenţa pentru operatori
economici este supusă controlului judecătorului sindic, iar
insolvabilitatea fiscală dispusă
de către ANAF este supusă
controlului aceleiaşi instituţii.
În privin]a insolven]ei persoanelor fizice, un mecanism similar se impunea a fi reglementat.
Fezabilitatea legii urmează a fi
sau nu demonstrată odată cu

„fezabilitatea legii
urmează a fi sau nu
demonstrată odată cu
intrarea în vigoare a
acesteia, costurile de la
bugetul de stat aferente
înfiinţării, organizării
şi funcţionării
comisiilor de insolvenţă
la nivel teritorial fiind
de urmărit.”
VlaD BastUCesCU,
senior associate,
onV laW

intrarea in vigoare a acesteia,
costurile de la bugetul de stat
aferente înfiin]ării, organizării
[i func]ionării comisiilor de
insolven]` la nivel teritorial
fiind de urmărit.
O altă legătură între cele două
legi ne este semnalată de Mariana Popa de la Voicu & Filipescu, care consideră oportună
apariţia legii insolvenţei persoanelor fizice în contextul în care
au ajuns la maturitate creditele
bancare luate de societăţile comerciale ale micilor întreprinzători şi care au fost garantate de
administratori/ asociaţi ca fidejusori – în condiţiile în care
business-ul era singura lor sursă
de venit, iar acest business a
intrat în insolvenţă. Este evident
că persoanele fizice-fidejusori
trebuie să beneficieze de protecţia legii, întocmai ca şi persoanele juridice.
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fără norme metodologice clare,
legea insolvenţei Persoanelor
fizice va fi dificil de aPlicat
Interviu cu av. DIana rIzea, senior associate noerr şi av. alexanDrU
De gabriela Ţinteanu

ene, associated Partner noerr.

specialiştii noerr subliniază „la obiect” lacunele, beneficiile şi şansele de punere în operă ale nou-promulgatei
legi privind insolvenţa persoanelor fizice.

recent, a fost adoptată legea
insolvenţei persoanelor fizice.
Cum apreciaţi legea în forma
sa actuală şi, eventual, ce
precizări ar trebui să aducă
normele metodologice?
Adoptarea în România a unui
act normativ care să reglementeze situaţia insolvenţei personale este un demers util şi
necesar în condiţiile în care
majoritatea statelor membre ale
Uniunii Europene au adoptat
prevederi legislative similare.
Demersul reglementării cadrului legislativ privind insolvenţa
persoanelor fizice a fost iniţiat
în contextul perioadei de criză
financiară, precum şi al crizei
francului elveţian în special,
care au condus la creşterea numărului de români aflaţi în imposibilitatea de a-şi mai achita
ratele la bănci şi de a rambursa
împrumuturile contractate.
Legea nr. 151/2015 privind procedura insolven]ei persoanelor
fizice, care va intra \n vigoare
\n data de 26.12.2015, prezintă
însă o serie de lacune, care,
dacă nu vor fi completate de
normele metodologice de aplicare a legii, vor conduce la
dificultăţi de aplicare a dispoziţiilor acestei legi.

În esenţă, lacunele legii insolvenţei persoanelor fizice privesc insuficienta definire a unor
termeni cum ar fi: termenul de
„debitor de bună-credinţă”, în
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sensul acestei legi speciale,
semnificaţia „nivelului de trai
rezonabil”, criteriile pentru
stabilirea standardului rezonabil de trai urmând a fi stabilite

de Comisia de insolvenţă la
nivel central. De asemenea,
modalitatea de constituire şi
funcţionare a comisiilor de
insolvenţă, ca structuri com-
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plexe şi de absolută noutate, va
trebui stabilită în detaliu prin
hot`râre de Guvern.
Un alt neajuns al legii este
faptul că adunarea creditorilor
ca organ colectiv cu caracter
deliberativ are un rol redus,
creditorii putând să-şi exercite
votul doar cu privire la planul
de rambursare. Mai mult, legea
nu conferă creditorilor dreptul
de fi reprezentaţi în comisiile
de insolvenţă. Astfel, creditorii
nu vor putea exercita nici un
control în procedura insolvenţei. În acest context, legea
insolvenţei persoanelor fizice
nu pare a oferi un echilibru real
între interesele creditorilor şi
cele ale debitorului, ci tinde să
fie mai favorabilă debitorilor.
Care sunt avantajele şi
dezavantajele acestei legi?
Avantajele legii sunt, în esenţă,
în beneficiul debitorului. Astfel,
scopul legii este de a oferi
protecţie debitorilor de bună
credinţă ajunşi în imposibilitate
de plată prin instituirea unei
proceduri colective pentru redresarea situaţiei financiare a
acestora, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului şi
descărcarea de datorii.
De la data emiterii deciziei de
admitere în principiu a cererii
de deschidere a procedurii de
insolvenţă pe bază de plan de
rambursare a datoriilor, respectiv de la data aprobării planului
de rambursare şi de la data deschiderii procedurii prin lichidare de active, se suspendă
executările silite pornite împotriva debitorului şi nu mai pot fi
demarate executări silite noi.
Se suspendă, de asemenea,
curgerea dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întârziere,
precum şi a oricăror alte asemenea accesorii ale obligaţiei
de plată, cu excepţia creanţelor
care beneficiază de cauze de
preferinţă.
În anumite condiţii, debitorul
1

poate fi eliberat de datoriile
reziduale. Acest demers reprezintă ştergerea, la închiderea
procedurii de insolvenţă pe
bază de plan de rambursare, a
creanţelor înscrise în tabelul de
creanţe ce depăşesc cota de
acoperire convenită prin planul
de rambursare, ştergerea creanţelor rămase acoperite la încetarea aplicării procedurii simplificate de insolvenţă şi respectiv
ştergerea creanţelor rămase
neacoperite după perioada de
supraveghere post-închidere
procedură judiciară de insolvenţă prin lichidare de active.
Legea prezintă şi unele dezavantaje pentru debitor, care însă
conferă anumite garanţii/ avantaje pentru creditori.
Astfel, pe perioada procedurii
insolvenţei, debitorul se află
sub supravegherea administratorului procedurii şi a comisiei
de insolvenţă, iar în cazul
deschiderii procedurii judiciare
de insolvenţă prin lichidare de
active, debitorul nu mai poate
dispune de bunurile şi de
veniturile sale urmăribile.
Care credeţi că va fi cea mai
frecventă metodă agreată de
debitori pentru ştergerea
datoriilor?
Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fizice prevede anumite condiţii generale
care trebuie îndeplinite pentru
ca o persoană fizică să fie
supusă acestei legi şi, respectiv,
condiţii speciale pentru declanşarea formelor specifice ale
procedurii de insolvenţă.
În esenţă, dispoziţiile legii
insolvenţei personale se aplică
numai persoanelor fizice ale
căror datorii nu rezultă din
profesii liberale, care au reşedinţa sau domiciliul în România, care sunt în stare de
insolvenţă – adică acele
persoane care nu dispun de
fonduri băneşti disponibile
pentru plata datoriilor, pe

„legea prevede
trei modalităţi
de soluţionare
a insolvenţei
persoanelor fizice:
pe bază de plan
de rambursare
a datoriilor,
prin lichidare
de active şi prin
procedura
simplificată.”

măsură ce acestea devin scadente, fiind prezumat a fi în
stare de insolvenţă debitorul
care după trecerea unui termen
de 90 de zile de la scadenţă nu a
plătit datoria sa faţă de unul sau
mai mulţi creditori – şi nu
există o probabilitate rezonabilă
de a redeveni, într-o perioadă
de maximum 12 luni, capabili
să-şi execute obligaţiile iar
cuantumul total al datoriilor
scadente este cel puţin egal cu
o valoare-prag de 15 salarii
minime pe economie.1
Legea prevede trei modalităţi
de soluţionare a insolvenţei
persoanelor fizice: pe bază de
plan de rambursare a datoriilor,
prin lichidare de active şi prin
procedura simplificată, iar pentru declanşarea acestora trebuie
să fie îndeplinite anumite criterii specifice fiecărei modalităţi în parte, debitorul neavând
posibilitatea să opteze în mod
necondiţionat pentru o anumită
modalitate de soluţionare a
insolvenţei.
Pot recurge la procedura de
insolvenţă pe bază de plan de
rambursare a datoriilor debitorii
care întrunesc condiţiile menţionate anterior, care au bunuri

şi venituri urmăribile şi a căror
situaţie financiară nu este
iremediabil compromisă.
Procedura
judiciară
de
insolvenţă prin lichidarea
activelor se aplică debitorilor
aflaţi în stare de insolvenţă,
dacă situaţia lor financiară este
iremediabil compromisă, dacă
cererea de deschidere a
procedurii de insolvenţă pe
bază de plan de rambursare a
datoriilor a fost respinsă de
comisia de insolvenţă, dacă nici
un plan de rambursare nu a fost
aprobat de creditori, sau, după
caz, confirmat de instanţă sau
dacă planul de rambursare nu
poate fi dus la îndeplinire, din
motive neimputabile debitorului.
Procedura simplificată de
insolvenţă se aplică anumitor
categorii de debitori care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii: cuantumul total al
datoriilor este de cel mult 10
salarii minime pe economie, nu
au bunuri sau venituri urmăribile, au peste vârsta standard
de pensionare sau şi-au pierdut
total sau cel puţin jumătate din
capacitatea de muncă.
Aşadar, metoda de stingere a
datoriilor va depinde de mai
multe elemente, dintre care cele
prezentate anterior.
Ce se întâmplă cu cei care nici
prin această lege nu vor reuşi
să-şi ramburseze acei 40% din
totalul datoriilor din momentul declarării insolvenţei?
În ipoteza în care, cu toate
diligenţele sale, debitorul nu a
reuşit să acopere cel puţin 40%
din valoarea creanţelor, instanţa, la cererea debitorului, verificând dacă au fost respectate
obligaţiile şi interdicţiile prevăzute de lege în sarcina debitorului, poate dispune eliberarea de datorii numai după
trecerea unui termen de 5 ani
de la închiderea procedurii de
insolvenţă prin lichidare de
active.

Începând cu 01.07.2015, salariul brut minim pe economie este de 1.050 RON.
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Piaţa de insolvenţă a scăzut
cu aProximativ 30% în 2014.
trendul continuă!
Interviu cu elena CosMa, Co-managing Partner zrP Insolvency.
De gabriela Ţinteanu

societate relativ tânără (s-a înfiinţat în 2011 ca membră a casei de avocatură zamfirescu racoţi & Partners),
zrP Insolvency a ajuns la ora actuală să gestioneze 100 de dosare de insolvenţă. Despre cum a evoluat piaţa de
insolvenţă din românia, despre rezultatele de excepţie ale zrP Insolvency în 2014 (creşterea numărului de
dosare cu 30%, în ciuda unui trend negativ al pieţei insolvenţelor, şi contribuţie la creşterea cifrei de afaceri cu
120%) ne povesteşte, în interviul care urmează, co-managing Partnerul elena cosma.
cu o experienţă solidă de peste 38 de ani în domeniul bancar şi financiar, elena cosma spune că, în 2015, zrP
Insolvency se va implica mult mai mult în dosarele cu şanse de redresare economică şi financiară.

Cum a evoluat piaţa de insolvenţă în 2014 şi care a fost
contribuţia firmei dumneavoastră la această piaţă?
În anul 2014, numărul procedurilor de insolvenţă deschise a
fost de 21.367, înregistrând o
scădere de 29,4% faţă de anul
precedent. Dintre acestea, 68%
au fost proceduri simplificate
de insolvenţă, debitorii respectivi intrând direct în faliment,
iar 32% au fost proceduri generale de insolvenţă, cazuri în care
debitorii au trecut prin faza de
observaţie, după care au intrat fie
în reorganizare, fie în faliment.
Din punctul de vedere al domeniilor generale de activitate,
ca pondere în numărul total de
insolvenţe deschise în anul
2014, principalele trei categorii
de firme care înregistrează cel
mai mare număr de insolvenţe
rămân în aceeaşi ordine ca şi în
anul 2013, companiile care au
ca obiect de activitate comerţul
cu amănuntul, comerţul cu
ridicata, distribuţia şi respectiv
construcţiile.
Printre factorii care au determinat aceast` scădere amintim

„curăţenia” efectuată în anii
anteriori, după apariţia crizei,
prin numărul mare de insolvenţe deschise, dar şi instituirea
unui filtru rezultat din pragul
impus de 40.000 lei pentru
procedurile insolvenţei chiar şi
în situaţia în care procedura
debutează printr-o lichidare
voluntară sub imperiul legii
31/1990 privind societăţile
comerciale.
Numai în perioada 2010-2013 a
fost deschisă procedura de
insolvenţă în cca 95.000 de
dosare, în acest număr fiind
inclus şi un număr semnificativ
de companii medii şi mari, care
a condus la rândul său la
propagarea în lanţ a efectelor
negative asupra unui număr
important de furnizori ai
acestora sau chiar în rândul
clienţilor, care la rândul lor au
intrat în procedura insolvenţei,
creându-se astfel un efect de
domino.
În prezent sunt în evidenţa
UNPIR ca fiind activi cca 700
de persoane juridice înregistrate
ca societăţi profesionale cu personalitate juridică sau filiale ale
acestora şi 1.500 de persoane
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„zrP Insolvency
a evoluat constant,
atât ca şi portofoliu,
cât şi ca echipă,
astfel că în prezent
activează în cadrul
companiei noastre
9 practicieni în
insolvenţă,
7 economişti şi un
specialist în
marketing, toţi cu
expertiză în
domeniu şi o bună
reputaţie
profesională.”

fizice înregistrate ca practicieni
care administrează dosarele
aflate pe rolul instanţelor.
ZRP Insolvency a evoluat
constant, atât ca şi portofoliu,

cât şi ca echipă, astfel că în
prezent activează în cadrul
companiei noastre 9 practicieni
în insolvenţă, 7 economişti şi
un specialist în marketing, toţi
cu expertiză în domeniu şi o
bună reputaţie profesională.
Este dificil să fac o apreciere
asupra cotei de piaţă deţinută de
ZRP Insolvency, având în
vedere numărul mare de practicieni în insolvenţă activi care
gestionează dosarele aferente
debitorilor aflaţi în această
procedură. Portofoliul de clienţi
şi veniturile înregistrate ne confirmă că societatea se înscrie în
evoluţia proiectată de parteneri
pe termen mediu.
Care au fost principalele
proiecte gestionate anul trecut
şi anul acesta?
În prezent gestion`m circa 100
dosare de insolvenţă din diverse
domenii de activitate, de la petrochimie la transporturi, de la
comerţ la firme din construcţii,
de la distribuţie produse farmaceutice la creşterea animalelor,
domeniul imobiliar, cel hotelier
etc.

insolven}|

Dintre proiectele relevante,
amintesc Primăvara Rezidenţial
SRL, Isorast Technology Rotary
SRL, K&S Electric Power Point
SA, Cominco SA, Argecom SA,
Energy Bio Chemicals SA, A&G
Med Trading SRL, Tepol SRL.
au existat cazuri speciale, în
care au fost întâmpinate
probleme?
Fiecare caz este aparte şi îşi are
specificul lui. În procedura
insolvenţei nu putem spune că
avem un şablon care se poate
aplica în toate cazurile. În
soluţionarea unui dosar trebuie
să ţii seama de particularităţile
fiecărui caz. Desigur, paşii
principali care se parcurg în
procedura insolvenţei sunt aceiaşi, şi mă refer aici la notificările care se transmit iniţial
creditorilor în vederea înscrierii
acestora la masa credală a
debitoarei, analiza declaraţiilor

de creanţe şi întocmirea tabelului preliminar, inventarierea
bunurilor din averea debitoarei şi
evaluarea acestora etc.
Mai departe, măsurile care se
iau pentru rentabilizarea activităţii firmei aflate în insolvenţă,
pentru asigurarea lichidităţilor
necesare acoperirii cheltuielilor, inclusiv a celor cu desfăşurarea procedurii şi conservarea
bunurilor din patrimoniul firmei, pentru creşterea gradului
de recuperare a creanţelor de
către creditori, diferă de la un
caz la altul.
Pe de altă parte, trebuie să avem
în vedere şi faptul că acţionarilor
– în special în cazul firmelor
pentru care a fost deschisă procedura simplificată şi care conduce la valorificarea activelor,
iar sumele încasate urmează să
fie distribuite creditorilor după
acoperirea cheltuielilor cu conservarea şi desfăşurarea procedurii – le este greu să accepte

că din firma respectivă nu mai
rămân cu nimic, cum se întâmplă în peste 99% dintre cazuri.
Câţi dintre clienţii companiei au
reuşit fie redresarea companiei
şi ieşirea din insolvenţă, fie vânzarea businessului către terţi?
În medie, putem vorbi de 4%5% din totalul de firme aflate
sub incidenţa legii 85/2014 care
reuşesc să prezinte creditorilor
un plan de reorganizare viabil.
Dintre acestea, doar unele reuşesc să şi pună în aplicare acest
plan şi să iasă din procedura
insolvenţei.
La momentul actual, avem
câteva cazuri pe care le gestionăm în mod direct, planurile de
reorganizare au fost aprobate de
adunările creditorilor şi confirmate de către judecătorul sindic,
fiind în faza de implementare.
În prezent, prevederile acestora
se respectă şi sperăm ca firmele

respective să iasă din procedura
insolvenţei şi să-şi continue
activitatea.
Menţionăm că datorită echipei
noastre, formată din profesionişti cu vaste cunoştinţe în
domeniul economic şi juridic,
multe firme aflate în procedura
insolvenţei, în care ZRP
Insolvency nu a avut calitatea
de administrator judiciar, au
apelat la serviciile pe care le
prestăm pentru elaborarea
planurilor de reorganizare.
Din păcate, după cum am menţionat, există puţine reorganizări de succes în piaţă din
cauza culturii corporative deficitare, apelarea tardivă la procedura insolvenţei, după ce
indiciile insolvenţei s-au manifestat, debitoarea aflându-se
deja în procedura insolvenţei
vădite, lipsa unor specialişti
care să realizeze ceea ce se numeşte „turnaround management”
şi, de ce nu am recunoaşte,
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inclusiv din cauza culturii
creditorilor, care acceptă destul
de
greu
pierderile
din
procedură, insolvenţa fiind o
procedură de sacrificiu pentru
debitori, creditori etc.
Care au fost cele mai mari realizări anul trecut, eventual în
primul trimestru din acest an?
Anul trecut am avut o creştere
de peste 30% a portofoliului de
dosare gestionate, cu impact în
creşterea cifrei de afaceri cu cca
120%.
În primul trimestru al acestui an
am preluat în gestiune câteva
dosare cu greutate, dintre care
aş menţiona Primăvara Rezidenţial SRL şi Tia Construct
Ambient din domeniul imobiliar, Argecom SA din domeniul
construcţiilor şi de curând A&G
Med Trading din distribuţia de
medicamente.
Una dintre cele mai mari realizări ale noastre este imaginea
pozitivă pe care am reuşit să o
creăm în piaţa de profil, propunându-ne să fim mereu cu un pas
înaintea tuturor, să creăm o stra-

tegie viabilă, considerând că
strategia fără tactică face ca
drumul spre victorie să devină
mai lung şi mai nesigur. Creşterea şi dezvoltarea unei afaceri
cer performanţă, iar performanţa
la rândul său cere disciplină,
mişcări tactice, strategii de
amploare, cunoaşterea perfectă
a regulilor şi a mutărilor câştigătoare, dar şi creativitate şi
instinct. Atitudinea echilibrată,
bazată pe experienţă, ne-a adus
satisfacţia de a fi agreaţi de către
părţile implicate în procedură şi
recunoscuţi în aplicarea corectă
şi imparţială a legii.
Care sunt obiectivele pentru
2015?
Având în vedere că în primele
luni ale anului 2015 numărul
firmelor care au intrat în procedura insolvenţei a cunoscut o
scădere semnificativă faţă de
aceeaşi perioadă a anului anterior, am proiectat o creştere moderată a portofoliului de dosare,
însă ne propunem implicarea
într-o măsură mai mare în dosarele cu şanse semnificative de
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redresare a activităţii debitorilor, prin reorganizare judiciară
sau prin procedurile de prevenire a insolvenţei, respectiv prin
concordat preventiv.
Cum vedeţi evoluţia viitoarei
pieţe a insolvenţei persoanelor
fizice? Vă veţi implica şi în
acest domeniu?
Ca în orice început, vor exista
probabil unele sincope în implementarea acestei proceduri
dedicate persoanelor fizice.
Ţinta noastră este implicarea în
procedurile de insolvenţă aferente persoanelor juridice şi în
special a celor cu şanse de redresare şi continuare a activităţii. Bineînţeles, vom continua
să ne implicăm şi în procedurile
simplificate, respectiv în cea a
falimentului.
există prevederi neclare sau
care ar putea da loc la interpretări în instanţă în noua lege
a insolvenţei persoanelor fizice?
Legea insolvenţei persoanei fizice vine pe un teren gol, fără

precedent judiciar, iar prezenţa
unor prevederi insuficient
conturate va genera dificultăţi
în aplicare.
Cu titlu de exemplu amintim
cheltuielile necesare pentru
asigurarea unui trai rezonabil,
inexistenţa unei probabilităţi
rezonabile a debitorului de a
redeveni capabil să îşi execute
obligaţiile în termen de 12 luni,
cu menţinerea unui trai decent
pentru acesta şi persoanele
aflate în întreţinerea sa.
De asemenea, se foloseşte
expresia „situaţia financiară a
debitorului este iremediabil
compromisă”, fără a se putea
deduce cu claritate din context
ipoteza în care se trece la
procedura directă de lichidare
de active.
În plus, se menţionează unele
cazuri în care debitorul nu are
acces la un plan de rambursare,
unele fiind limitări discutabile
referitor la derularea raporturilor de muncă.
Mi se pare clar scăpată de orice
reglementare ipoteza liberului
profesionist, care creează o
stare de inechitate.

Hot topic

firmele vor Putea fi dizolvate din
oficiu în cazul nedePunerii în termen
a situaţiilor financiare anuale
De av.

DanIel MoreanU

avocatul Daniel Moreanu are o experienţă de 10 ani în domeniul juridic, acesta reprezentând, pe parcursul
carierei, companii multinaţionale şi locale de top. Domnia sa este autorul mai multor articole şi studii de
specialitate publicate în cele mai reputate reviste de drept din românia.

nii Europene între oficiile naţionale ale registrului comerţului, orice persoană va putea
verifica, în mod gratuit,
anumite informaţii cu privire la
orice firmă din UE, precum:
denumirea şi forma juridică,
sediul social/profesional şi statul membru în care este înmatriculată, codul unic de înregistrare fiscală, starea firmei.

ecent a fost promulgată
de către Preşedintele
României şi, la acest
moment, aşteaptă publicarea în
Monitorul Oficial o lege privind modificarea legislaţiei în
domeniul funcţion`rii şi înregistrării firmelor în Registrul
Comerţului.
Intrarea în vigoare a legii se va
realiza pe etape: unele prevederi în termen de 3 zile de la
publicare, altele în termen de 90
de zile, în timp ce unele dintre
prevederi vor intra în vigoare la
data de 07 iulie 2017.

R

Se introduce un alt element de
identificare a firmelor, şi anume
un identificator unic la nivel
european (EUID). EUID va
include elementul de identificare al României, elementul de
identificare al registrului
naţional, numărul persoanei din
registrul respectiv şi, dacă este
necesar, alte elemente pentru a
evita erorile de identificare.

care sunT cele mai
imporTanTe modificări?
Una dintre cele mai importante
modificări aduse de noua lege,
care va intra în vigoare în termen
de 3 zile de la publicare, constă
în introducerea unor noi cazuri
de dizolvare a societăţilor, din
oficiu sau la cererea oricărei
persoane interesate. Spre exemplu, se poate pronunţa dizolvarea, urmată de lichidarea şi de
radierea societăţii, în ipoteza în
care a expirat contractul de
închiriere sau de comodat cu
privire la sediul social.
Mai important însă, firmele vor
putea fi radiate din oficiu sau,
spre exemplu, la cererea ANAF
sau a creditorilor, în cazul în
care societatea nu şi-a depus

situaţiile financiare anuale şi,
după caz, situaţiile financiare
anuale consolidate, precum şi
raportările contabile la unităţile
teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice în termenul
prevăzut de lege, dacă perioada
de întârziere depăşeşte 60 de
zile lucrătoare. Aceeaşi sancţiune poate fi aplicată şi în ipoteza
în care societatea nu şi-a depus
la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice,
în termenul prevăzut de lege,
declaraţia că nu a desfăşurat
activitate de la constituire, dacă
perioada de întârziere depăşeşte
60 de zile lucrătoare.

Lista companiilor pentru care
Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului urmează să formuleze acţiuni de dizolvare va fi
afişată pe pagina sa de internet
sau pe portalul de servicii online cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite
Ministerului Finanţelor Publice
– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

alTe modificări aduse
de noua lege
Prin intermediul unui sistem de
interconectare la nivelul Uniu-

Persoanele juridice de naţionalitate română care care deschid
sucursale în străinătate vor
avea obligaţia de a le menţiona
la oficiul registrului comerţului
din România. Totodată, persoanele juridice cu sediul principal
în străinătate care deschid sucursale în România au obligaţia
de a cere înregistrarea acestora
la oficiul registrului comerţului
de la sediul fiecărei sucursale.
Aceste sucursale vor avea,
printre altele, obligaţia de a
depune, anual, situaţiile financiare ale persoanei juridice din
străinătate.
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creştem din litigii,
insolvenţe şi din „războaiele”
firmelor cu fiscul
Interviu cu CosMIn VIDICan, Co-fondator şi Partener al Casei de avocatură „Vidican, Morgovan şi asociaţii“.
De Cristian Pavel

Cosmin Vidican a constituit societatea civilă Profesională de avocaţi „vidican, Morgovan şi asociaţii” pe
parcursul anului 2012, din dorinţa de a oferi servicii juridice de calitate pe segmentul de business, pe o piaţă a
avocaturii zonale care ducea lipsă de asistenţă strict specializată în acest domeniu. societatea a ajuns în scurtă
vreme un nume de referinţă pe plan local şi luptă deschis pentru ameliorarea mediului de afaceri din Bihor.

românia a traversat în ultimii
ani o perioadă destul de
complicată. După ieşirea din
recesiune, se bate monedă pe
creşterea economică şi pe
reviriment. se simte cumva
creşterea de PIB din ultimii
ani şi în Bihor? se reflectă
aceasta în rezultatele
economice de pe plan local, în
general, dar şi ale firmei la
care sunteţi co-fondator şi
partener?
Chiar dacă scriptic s-a ieşit din
recesiune, efectele practice încă
nu se simt la nivelul pe care ni
l-am dori cu toţii. Criza prelungită pe care am traversat-o şi, în
opinia mea, o mai traversăm
într-o anumită proporţie, a lăsat
urme adânci în strategiile de
investiţie şi dezvoltare ale companiilor, care sunt mult mai precaute şi chiar sceptice în a mai
demara proiecte importante.
Dacă adăugăm frământările din
cadrul Uniunii Europene, dar şi
inconsecvenţa legislativă a
Statului Român în materie
fiscală, este clar că nu putem să
ne aşteptăm la vreun reviriment
spectaculos. În ceea ce priveşte
strict rezultatele noastre, a avut
loc o uşoară creştere, bazată

„în ceea ce priveşte
strict rezultatele
noastre, a avut loc
o uşoară creştere,
bazată însă în
principal pe
sectorul de litigii şi
de insolvenţă, ceea
ce nu face decât să
confirme că mediul
de business nu şi-a
revenit încă din
şocurile resimţite
în ultimii ani.”

însă în principal pe sectorul de
litigii şi de insolvenţă, ceea ce
nu face decât să confirme că
încă mediul de business nu şi-a
revenit din şocurile resimţite în
ultimii ani.
Cum apreciaţi că au evoluat
investiţiile în anii 2013-2014 în
oradea şi în regiunea pe care
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o acoperiţi? Va fi mai bine în
acest an şi pe termen mediu?

străin, care creează locuri de
muncă pentru localnici.

În Oradea se observă o dinamizare şi o creştere a investiţiilor
– în special a celor cu capital
străin –, determinată însă nu
de vreun reviriment spectaculos
al economiei, ci în principal de
acţiunile administraţiei locale.
Pe de o parte, s-au creat câteva
parcuri industriale, unde societăţile ce doresc să investească
beneficiază de o serie de facilităţi fiscale şi logistice, având
totodată acces la mână de lucru
calificată şi ieftină.
Pe de altă parte, administraţia
locală are în desfăşurare o serie
de proiecte proprii – şi cine a
fost prin Oradea în ultima jumătate de an ştie că oraşul arată
ca un imens şantier – evaluate,
din datele publice, la circa
80.000.000 euro, ceea ce presupune că societăţile comerciale
din construcţii şi domeniile
conexe, multe dintre ele de la
nivel local, au de lucru. Modelul acesta de atragere a investiţiilor străine a fost preluat
inclusiv de alte câteva primării
din judeţ, ceea ce face ca şi în
alte zone să apară societăţi, în
mare majoritate tot cu capital

În ce arii de expertiză s-a
distins Casa de avocatură pe
care o reprezentaţi pe
parcursul anului trecut? Din
ce verticale de business au
venit cererile cele mai numeroase? Din ce direcţii vedeţi că
poate veni, pe mai departe,
creşterea propusă în acest an?
În ceea ce ne priveşte, activând
în sectorul de business, se menţine trendul ascendent al litigiilor şi al insolvenţelor, în această
din urmă categorie apărând din
păcate tot mai multe societăţi
mari.
Pe fondul ultimelor acţiuni ale
direcţiilor antifraudă în ceea ce
priveşte evaziunea fiscală şi
spălarea de bani, am constatat o
creştere abruptă a solicitărilor
venite din partea societăţilor
vizate, referitoare la contracararea acţiunilor organelor statului
– pornind de la deblocarea
conturilor poprite, contestarea
unor măsuri de executare silită,
până la reprezentarea în cadrul
dosarelor penale ce rezultă de
multe ori din aceste situaţii.
Solicitările cele mai dese le

profil

primim din partea societăţilor ce activează
în domeniul construcţiilor şi agriculturii,
fiind de anticipat, cel puţin pentru anul
acesta, o creştere cam pe aceleaşi arii –
litigii, insolvenţă şi „războaiele” cu fiscul.
În afara municipiului oradea, aveţi
solicitări şi contracte şi din celelalte oraşe
ale judeţului Bihor (Marghita, salonta,
Beiuş, aleşd, săcueni)? Cât de des trebuie
să reprezentaţi clienţii în speţe care
ajung la nivel central, în Bucureşti sau
peste hotare?
Sigur că nu ne limităm activitatea la Oradea,
cu atât mai mult cu cât societăţile pe care le
reprezentăm intră în relaţii de afaceri cu
firme din toată ţara sau chiar din străinătate,
ceea ce impune o mobilitate destul de
accentuată din partea noastră.
Avem solicitări frecvente din celelalte oraşe
din Bihor şi chiar din alte judeţe – în acest
din urmă caz nu doar pentru litigii ce se
desfăşoară la instanţele bihorene, fapt care
nu poate decât să ne bucure. Intrarea în
vigoare a noului cod de procedură civilă, în
special în ceea ce priveşte căile de atac, face
ca deplasările noastre în capitală se devină
ceva mai rare, fapt care, având în vedere că
inclusiv aeroportul local este în refacere şi
nefuncţional pentru o perioadă, mărturisesc
că nu ne supără foarte tare.
Care a fost/este dinamica numărului de
insolvenţe şi falimente ale societăţilor
comerciale în Crişana? sunt acestea un
indicator relevant pentru starea de
„sănătate” a regiunii?
Aşa cum am precizat şi mai sus, fără să
consult o statistică oficială în acest sens, am
senzaţia că numărul de insolvenţe este în
creştere sau cel puţin se menţine la nivelul
oricum foarte ridicat din anul trecut.
Partea cea mai tristă este că acestei
proceduri îi cad „victime”, tot mai des,
nume sonore ale afacerilor din zonă, ceea
ce, pe lângă consecinţele negative asupra
respectivelor societăţi, are un efect de
domino asupra unor societăţi mai mici.
Evident că această tendinţă nu ne poate
duce cu gândul la un mediu de afaceri
foarte sănătos, aspect la care, din păcate,
contribuie din răsputeri şi statul român,
prin legislaţia fiscală ce este departe de
orice concept de predictibilitate, claritate şi
consecvenţă, la care se adaugă, de prea
multe ori, acţiuni şi măsuri cel puţin discutabile şi forţate ale instituţiilor statului, care
de multe ori paralizează activitatea firmelor

şi determină apariţia stării de insolvenţă şi,
în cele din urmă, de faliment.
Cum a evoluat echipa de specialişti a Casei
de avocatură „Vidican, Morgovan şi
asociaţii” în 2014 şi 2015? există prefaceri
structurale? Intenţionaţi să creşteţi organic?
Echipa noastră a rămas în linii mari aceeaşi,
fără modificări semnificative. În această perioadă tulbure – să recunoaştem – pentru
profesia de avocat, suntem mai preocupaţi
de consolidarea portofoliului nostru de
clienţi şi a echipei de avocaţi, drept pentru
care nici nu preconizăm o extindere în
viitorul imediat.
Credeţi că ţara se îndreaptă, din perspectivă
economică şi socială, într-o direcţie corectă?

Este foarte dificil de răspuns la această
întrebare, mai ales fără a intra în aspecte
politice ce nu-şi au locul aici. Dificil de răspuns şi pentru că, iată, inclusiv Uniunea
Europeană este pusă sub semnul întrebării
din diferite părţi, fiind cu atât mai greu de
apreciat în ce măsură o anumită atitudine
este sau nu corectă.
Ceea ce este totuşi îngrijorător este aparenta lipsă de strategie pe termen mediu şi
lung, materializată în tot felul de măsuri
adoptate şi imediat modificate sau abrogate, fapt care ne poate duce cu gândul la o
lipsă de perspectivă sau de cântărire atentă
a acestor acţiuni – şi avem suficiente
exemple ultramediatizate, de la supraacciza
la carburant, la tot felul de amnistii fiscale
şi terminând cu celebra loterie a bonurilor
fiscale.
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brand History

onv law:
funcţionăm ca un ceas elveţian –
fiecare „rotiţă” are rolul său
De gabriela Ţinteanu

în 15 ani de existenţă, una dintre firmele independente de avocatură din românia, onv laW, a făcut avocatură
„ardeleneşte”: a avansat aşezat pe domeniile de anvergură din piaţă, corporate, litigii, dreptul muncii, şi a
dezvoltat strategic practici de nişă, precum dreptul aviaţiei. la onv laW, creativitatea, pasiunea şi spiritul de
echipă influenţează strategia de dezvoltare a firmei şi relaţiile cu clienţii.

n 2000, firma de avocatură
a plecat la drum cu doi
tineri avocaţi – asistenţi
universitari cu spirit întreprinzător, o secretară şi un avocat
stagiar. Dorinţa celor doi avocaţi era să stabilească noi reguli
în piaţa de avocatură din
România – o dorinţă specifică
vârstei, încurajată şi de turnura
prin care trecuse piaţa la începutul anilor ‘90, când birourile
individuale începuseră să piardă teren în faţa nou-înfiinţatelor
societăţi de avocatură. După 15
ani, ONV LAW acoperă atât
domenii de anvergură – achiziţii publice şi corporate, cât şi
domenii de nişă – dreptul
aviaţiei. Se ghidează după
standardele de calitate ale
Interlaw şi LNA, două asociaţii
profesionale cu extindere globală care au ales ONV LAW ca
unic partener în România, şi
este recomandată de către
International Financial Law
Review (IFLR 1000) pentru
calitatea serviciilor oferite în
domeniul energiei şi infrastructurii publice.

cu un ritm anual de 20-25% pe
an, ajungând la ora actuală la o
cifră de afaceri de circa două
milioane de euro pe an şi 60 de
clienţi stabili.

|

ONV LAW este văzută atât de
clienţii locali, cât şi de cei
internaţionali ca o societate
care se evidenţiază pe piaţa din
România prin felul în care
înţelege să practice avocatura şi
să funcţioneze în relaţiile cu

prima reuşiTă a
modificaT şi o pracTică
pe piaţa Telefoniei
mobile

angajaţii săi – un ceas elveţian
perfect funcţional. „Am crescut
încet şi stabil. Acum suntem 30
de oameni: 24 sunt avocaţi,
dintre care patru sunt parteneri,
iar restul sunt personal de
suport. Echipa înseamnă toţi.
Toţi au rolul lor. Exact ca un
ceas elveţian. Poţi să ai ceasul
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cel mai bun, dacă nu ai o rotiţă
care învârte ceva, nu e la fel.
Dacă nu ai o piesă oarecare, nu
e la fel. Deci suntem un mecanism complet, care funcţionează prin toţi cei 30 de indivizi”,
spune Radu Nemeş, Managing
Partner ONV LAW. Creşterea
companiei a fost una organică,

Primul client al ONV LAW este
şi în prezent unul dintre clienţii
de bază ai firmei, o firmă
franceză activând pe piaţa de
telefonie mobilă. „După 15 ani
avem încă o colaborare foarte
bună şi asta spune ceva despre
modul în care înţelegem noi să
tratăm parteneriatele”, precizează Radu Nemeş. Tot cu acest
prim client ONV LAW a avut şi
prima reuşită profesională importantă. Apărându-şi clientul
într-un litigiu cu un alt mare
operator de telefonie mobilă,
ONV LAW a reuşit să schimbe
practica pieţei cu privire la
exclusivitatea agenţilor de telefonie mobilă faţă de operatori.
În perioada respectivă, un operator de telefonie mobilă lucra
cu un singur agent. În urma
litigiului respectiv, avocaţii de
la ONV LAW au reuşit să găsească formula prin care un operator
de telefonie mobilă să poată lucra
cu mai mulţi agenţi, eliminând
astfel clauza de exclusivitate.

brand History

Poate tocmai de aceea, printre
ariile de expertiză ale ONV
LAW litigiile ocupă cel mai
important loc. „Nu suntem organizaţi pe litigii şi consultanţă,
cum sunt organizate multe case
de avocatură. Noi avem departamente care fac drept material
şi care au obligatoriu şi un
litigant în cadrul echipei. Noi
credem că cele două arii trebuie
să funcţioneze în simbioză.
Este foarte important ca avocatul să aibă şi background de
litigant. Asta îi creează o viziune asupra riscurilor: atunci
când propui soluţii clientului,
ai în vedere şi asta”, precizează
Radu Nemeş.

specialişTi
în drepTul aviaţiei
În afara litigiilor, achiziţiile
publice şi tot ceea ce ţine de
avocatura de business ocupă un

„echipa înseamnă
toţi. toţi au rolul lor.
exact ca un ceas
elveţian. Poţi să ai
ceasul cel mai bun,
dacă nu ai o rotiţă
care învârte ceva, nu
e la fel. Dacă nu ai o
piesă oarecare, nu e
la fel. Deci suntem
un mecanism
complet, care
funcţionează prin toţi
cei 30 de indivizi.”
raDU neMeş,
Managing Partner
onV laW

loc important. Un alt aspect
prin care societatea se diferenţiază de celelalte firme din piaţă

este nişa ultraspecializată a
dreptului aviaţiei. „Pe lângă
administrarea problemelor juridice specifice industriei aviatice, suntem firma de avocaţi
care administrează cele mai
multe litigii privitoare la accidentele şi incidentele aviatice.
Cred că cel mai reprezentativ
dintre acestea, din punctul de
vedere al încărcăturii morale şi
sufleteşti, este accidentul
aviatic din 5 iulie 2010 de la
Tuzla”, în care şi-au pierdut
viaţa 12 militari, unii dintre ei
membri ai GNFOS (n.r. Grupa
Navală Forţe Operaţiuni Speciale), soldaţi supraspecializaţi
– paraşutişi şi scafandri. Din
punct de vedere avocaţial, cazul
a reprezentat o mare provocare
profesională, implicând administrarea unei expertize tehnice
aviatice şi metalurgice complexe”, precizează partenerul.
ONV LAW este implicată şi în
investigaţiile privind accidentul

din Munţii Apuseni, unde apără
controlorii de trafic aerian din
cadrul ROMATSA, implicaţi în
anchetă.
În afară de aceste aspecte,
pentru a fi conectată la ultimele
noutăţi juridice şi în materie de
business, ONV LAW este membră a EALA (European Air Law
Association) şi a EBAA (European Business Aviation Association).
Dacă de dreptul aviaţiei, de cel
al mediului şi de dreptul concurenţei se ocupă Mihai Furtună, zona de comercial, dreptul
muncii, taxe şi impozite este
coordonată de către Mihai Voicu, iar departamentul de
achiziţii publice şi construcţii
este coordonat de către Alina
Bilan, partnerul care aduce
echilibru la masa de discuţii a
asociaţilor. Fiecare dintre cei
patru parteneri are un stil
propriu de lucru, un anumit
mod de a-i forma pe cei cu care
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brand History
lucrează şi de a interacţiona cu
clienţii, însă rezonează în egală
măsură cu valorile firmei: integritate, pasiune, spirit de
echipă, loialitate. Toţi patru
sunt complementari şi, aşa cum
explică Radu Nemeş, fiecare
partener sau avocat nou invitat
să se alăture echipei aduce ceva
nou în firmă.

liberTaTea
de a fi unic
Un alt element definitoriu
pentru ONV LAW este felul în
care partenerii se implică direct
în relaţia cu clienţii. Aceştia
apreciază contactul nemediat,
faptul că un partener se apleacă
direct asupra problemei sale şi
că este direct responsabil pentru
tot, chiar dacă deleagă o parte
semnificativă din sarcini avocaţilor din echipa sa.
O altă notă aparte este dată de
faptul că în urmă cu cinci ani,
când a avut loc şi rebrandingul
companiei, reprezentanţii ONV
LAW s-au axat pe dobândirea şi
păstrarea unei reputaţii de bun
angajator, care să contribuie la

consolidarea firmei. „Practic,
ceea ce facem aici nu are
legătură doar cu profesia de
avocat şi cu ce reuşim să
schimbăm în piaţă. Are legătură

„în fiecare an avem
o retragere strategică
a partenerilor, o
întâlnire departe de
capitală, într-un loc
unde ne simţim
inspiraţi şi în care ne
stabilim obiectivele
pentru anul care
urmează.
în fiecare an
reafirmăm valorile
companiei, valori
care stau
întotdeauna la baza
strategiei de
dezvoltare.”
raDU neMeş,
Managing Partner
onV laW
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şi cu îmbunătăţirea vieţii celor
cu care intrăm în contact, cu
găsirea unui echilibru între viaţa privată şi viaţa profesională”,
subliniază Radu Nemeş.
Tocmai pentru că se bazează pe
spiritul de echipă, un atu greu
de captat într-o profesie atât de
competitivă cum e avocatura,
ONV LAW se remarcă şi prin
creativitatea de care dă dovadă
echipa. Toţi avocaţii au
libertatea de a veni cu soluţii
inovatoare. Totodată, partenerii
caută şi aşteaptă astfel de soluţii
de la colegii lor de echipă, chiar
dacă asta solicită timp mai mult
până la stabilirea soluţiei celei
mai avantajoase.

conTează repuTaţia,
nu numele!
„În fiecare an avem o retragere
strategică a partenerilor, o
întâlnire departe de capitală,
într-un loc unde ne simţim
inspiraţi şi în care ne stabilim
obiectivele pentru anul care
urmează. În fiecare an reafirmăm valorile companiei, valori
care stau întotdeauna la baza

strategiei de dezvoltare”, spune
Radu Nemeş.
Partenerul precizează că brandul unei companii înseamnă,
înainte de toate, un fond
puternic dincolo de o denumire,
o siglă, un slogan.
„Credem foarte mult în integritate, în pasiunea pe care o
avem atunci când vorbim despre
firmă, despre relaţiile dintre noi,
despre relaţiile cu clienţii. Noi
construim încredere. Ştim că cei
pe care îi consiliem sunt interesaţi de reputaţie, nu neapărat de
numele firmei”, spune Radu
Nemeş. Fondatorul ONV LAW
explică filosofia care stă la baza
avocaturii pe care o practică societatea. „Pentru noi, avocatura
are trei componente importante.
Prima e fondul – ceea ce le livrăm clienţilor, soluţia sau faptul că îi reprezentăm în instanţă.
O a doua componentă este
modul în care livrăm soluţiile,
care trebuie să fie comprehensibile atât pentru client, cât şi
pentru instanţă. Iar cea de-a treia
componentă este relaţia pe care
o avem cu clientul. Niciuna
dintre aceste componente nu
funcţionează fără cealaltă.”

exclusivitate

business criminality –
o altă faţă a insolvenţei
De av.

gheorghe PIPerea, fondatorul sCa „Piperea & asociaţii”

raţiuni practice m-au determinat recent la o lungă călătorie pe vastele teritorii ale părţii negative a forţei pe
care, convenţional, o putem numi business criminality. nefiind ca acasă în această zonă de drept, am văzut,
totuşi, că o persoană juridică poate fi inculpată şi condamnată penal, la fel cum poate fi obligată să suporte, ca
persoană civilmente responsabilă, consecinţele prejudiciului generat de fapta penală a prepusului, prin
antrenarea răspunderii reparatorii faţă de victimă, precum şi să accepte şi să gestioneze efectele măsurii de
siguranţă a confiscării.
m mai văzut că o persoană juridică in bonis
poate intra, ca urmare a
acestor accidente sau incidente,
pe panta fatală care duce la dispariţia sa ca subiect de drept, iar o
persoană juridică aflată deja în

A

insolvenţă poate suferi, din aceste
motive „penale”, alături de stakeholderii săi şi de organele procedurii, mari tulburări, de natură a
nega principii ale insolvenţei cum
sunt celeritatea, realizarea drepturilor participanţilor la procedură,

colectivitatea, concursualitatea,
caracterul judiciar şi sacrificial.
Iată câteva exemple concrete:
(i) O confiscare dispusă ca măsură de siguranţă penală într-un

caz notoriu de astă-vară a
determinat nu numai trecerea în
proprietatea Statului a unor
bunuri mobile şi imobile care nu
aparţineau (cel puţin teoretic)
condamnatului, ci persoanelor
juridice controlate direct sau
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indirect de acesta, dar şi ştergerea
oricărei sarcini care greva acele
bunuri, inclusiv, sau, mai ales, a
ipotecilor şi închirierilor pe termen lung. Lăsarea unui credit
bancar fără garanţii înseamnă,
desigur, un caz clar de neexecutare (event of default) care
declanşează scadenţa anticipată a
creditului şi, în continuare, executarea silită prin poprire, blocarea conturilor, adică încetarea
plăţilor şi, deci, insolvenţa sau
chiar falimentul. Aceasta este
panta fatală căreia puţini i-ar
putea rezista.
(ii) Patronul unei firme care se
ocupă cu asfaltări prin Bucureşti
este arestat şi, între timp, se
instituie, ca măsură preventivă, şi
un sechestru pe conturile firmei
de asfaltări. Între timp, firma intră
în insolvenţă. Lucrările angajate
de onorabila Primărie mare se
blochează luni de zile, întrucât nu
se mai pot face plăţi, conturile
fiind îngheţate de Parchet, în
vederea confiscării sumelor din
cont „suspecte” de a proveni din
spălare de bani, evaziune fiscală,
corupţie şi alte fapte grave de
apanajul „gulerelor albe” (white
collars). Încă aşteptăm finalizarea
acelor lucrări.
(iii) O mare rafinărie din România îşi vede, de asemenea, conturile blocate în vederea confiscării
sumelor din cont, pe acelaşi
motiv de suspiciune de spălare de
bani şi alte infracţiuni ce ţin de
criminalitatea organizată. Rafinăria era, desigur, „suspectă” de a fi
fost utilizată ca instrument în
aceste construcţii juridice penale
ce par oneste, dar, până la urmă,
se dovedesc a nu fi. Numai că
rafinăria era unul dintre principalii furnizori de materie primă
pentru multe companii, dintre
care unele erau în insolvenţă la
acea dată şi aveau nevoie disperată de un flux continuu de aprovizionare cu acea materie primă,
pentru a nu eşua în faliment. Deşi
livrările au fost reluate după
ridicarea parţială a sechestrului,
chestiunea este doar temporar
rezolvată, consecinţele faţă de

stakeholderi şi faţă de terţii de
bună credinţă putând reizbucni.
(iv) Un sechestru penal pus în
vederea confiscării pe o sumă de
bani constituită cu titlu de garanţie (cash collateral) determină
o suită de contestaţii în instanţele
române şi, în final, o petiţie
considerată admisibilă de CEDO,
unde urmează a se tranşa disputa
dintre o bancă ce îşi revendică
proprietatea asupra unei sume de
bani şi un Parchet care îl
suspectează pe titularul contului
că a obţinut acea sumă de bani din
evaziune fiscală, după care i-a
constituit în cash collateral la
bancă pentru a li se pierde urma.

incidenţa confiscării
speciale şi confiscării
exTinse, precum şi a
măsurilor asigurăTorii
asupra procedurii
insolvenţei
O persoană juridică faţă de care
s-a dispus deschiderea procedurii
insolvenţei poate să fie supusă
consecinţelor unor măsuri de
siguranţă, importante în planul
procedurii insolvenţei fiind confiscarea specială şi confiscarea
extinsă, la care se referă art. 112
şi, respectiv, art. 1121 C. pen.
Confiscarea specială priveşte
bunuri care sunt rezultate ale
infracţiunii ori sunt dobândite
prin săvârşirea infracţiunii, bunuri
care au fost folosite pentru săvârşirea sau facilitarea infracţiunii ori
pentru ascunderea acesteia sau a
făptuitorului, precum şi bunuri a
căror deţinere este interzisă.
Aceste bunuri se confiscă indiferent de persoana care le deţine, cu
condiţia ca deţinătorul (care nu
este făptuitorul) să fi cunoscut
scopul folosirii bunurilor supuse
confiscării. Dacă bunurile dobândite prin infracţiune sunt restituite
persoanei vătămate sau, după caz,
servesc despăgubirii acesteia,
atunci ele nu se mai confiscă.
Confiscarea extinsă priveşte alte
bunuri sau valori decât cele vizate
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de confiscarea specială, bunuri
sau valori care pot aparţine
condamnatului sau unor persoane
fizice sau juridice aflate în
legătură strânsă cu acesta. Este o
măsură de siguranţă care se
dispune pentru fapte grave de
corupţie, evaziune fiscală, spălare
de bani, finanţarea operaţiunilor
teroriste, trafic de droguri, trafic
de persoane, criminalitate organizată etc., dacă faptele penale ale
condamnatului au fost de natură
a-i „procura” un folos material
acestuia.
Dacă, într-o perioadă de 5 ani
anterioară săvârşirii infracţiunii şi
într-o perioadă de încă 5 ani după
săvârşirea infracţiunii, valoarea
bunurilor dobândite de condam-

nat este vădit superioară veniturilor sale licite şi instanţa este
convinsă că aceste bunuri sunt
dobândite din activităţi infracţionale, atunci diferenţa în plus se
confiscă. Caracterul vădit al
acestei diferenţe în plus este, în
mod evident, o presupunere (sau,
în sensul teoriei probelor din
procesul civil, o prezumţie). La
rândul său, convingerea instanţei
nu este o certitudine bazată pe
probe, ci o certitudine internă,
subiectivă, a judecătorului[1].
Aşadar, în cazul confiscării extinse, se presupune că diferenţa în
plus dintre averea „afişată” de
condamnat şi averea sa trasabilă,
justificabilă prin nivelul veniturilor licite, este direct sau indi-

exclusivitate

valoarea bunurilor transferate de
către persoana condamnată unei
persoane juridice asupra căreia
persoana condamnată deţine
controlul. În înţelesul textului,
infractorul a transferat bunuri sau
valori unei persoane juridice pe
care o controlează, cu intenţia [2]
de a ascunde provenienţa infracţională a acestora sau pentru a le
pune la adăpost de urmărirea
organelor de anchetă penală, a
fiscului, a creditorilor etc. Aceste
bunuri sau valori se întorc în
patrimoniul condamnatului şi se
confiscă. Dacă avem în vedere
persoana juridică supusă controlului condamnatului, este evident
că aceste bunuri sau valori ies din
patrimoniul persoanei juridice şi
intră în patrimoniul condamnatului pentru a fi confiscate.

rect consecinţa săvârşirii acestor
infracţiuni grave şi, de aceea,
diferenţa se confiscă întrucât este
o avere nejustificată, nelegitimă.
Măsura se dispune dacă instanţa
are convingerea că acele bunuri
sau valori provin din activităţi
infracţionale.
Dacă, în ce-l priveşte pe condamnat (şi chiar şi în ceea ce
priveşte familia condamnatului
care ar fi beneficiat de pe urma
activităţii sale infracţionale), măsura confiscării extinse este destul
de puţin discutabilă, extinderea ei
la alte persoane ridică, totuşi,
probleme delicate. Aşa cum
rezultă din art. 1121 alin. 3 C.
pen., în decizia de confiscare
extinsă „se va ţine seama” şi de

Sunt multitudini de interogaţii şi
probleme pe care le poate ridica
textul art. 1122 alin. 3 C. pen., dar
cel mai important din perspectiva
temei alese este ce se întâmplă
dacă, în urma confiscării extinse,
persoana juridică intră în
insolvenţă sau ce se întâmplă
dacă persoana juridică este deja în
insolvenţă în momentul în care se
dispune confiscarea extinsă? Este
acceptabil din perspectiva ideii de
justiţie (dreptate) să fie afectaţi de
această măsură creditorii, priviţi
atât individual, cât şi în colectiv,
sau ceilalţi stakeholderi ai întreprinderii persoanei juridice controlate de condamnat şi ceilalţi
participanţi la procedura insolvenţei, ca şi când ar fi şi ei (fără să
vrea sau fără să ştie…) membri
asimilaţi ai familiei condamnatului? Este just şi echitabil ca o
sancţiune aplicată unui condamnat să se repercuteze asupra
acestor terţi desăvârşiţi[3]?
Întrebările nu sunt doar retorice.
Cele două tipuri de confiscări –
atât cea specială, cât şi cea extinsă
– pot afecta patrimoniul persoanei
juridice, indiferent dacă persoana
juridică este făptuitorul sau doar
proprietarul ori posesorul bunurilor supuse confiscării.
Luarea acestor măsuri de sigu-

ranţă faţă de persoana juridică
insolventă poate fi cauzată de
propria faptă penală nejustificată.
Aşa cum rezultă din art. 107 alin.
2 C. pen., o astfel de faptă a persoanei juridice poate determina
luarea unei măsuri de siguranţă de
genul confiscării[4].
Dar consecinţele confiscării se
pot răsfrânge asupra persoanei
juridice supuse procedurii insolvenţei şi pentru că faptele aparţin
reprezentantului s`u legal ori persoanei care o controlează, acesta
fiind, spre exemplu, beneficiarul
real al operaţiunilor camuflate de
persoana juridică (în sensul pe
care legislaţia prevenţiei şi sancţionării spălării banilor îl dă
acestei noţiuni).
Dacă persoana juridică (prin
organele sale) a avut cunoştinţă
de faptul că anumite bunuri din
patrimoniul său sunt instrumente
sau produse ale infracţiunii ori
bunuri a căror deţinere este
interzisă, atunci ele sunt supuse
confiscării. Plaja acestor bunuri
sau valori este foarte extinsă, aşa
cum rezultă din art. 112 C. pen.
Dar în cazul confiscării extinse,
nici măcar această justificare nu
mai există, întrucât, indiferent de
atitudinea persoanei juridice,
bunurile pe care anterior condamnatul le transferase, cu sau fără
titlu gratuit, în patrimoniul persoanei juridice, ies din acest patrimoniu şi, implicit, de sub urmărirea colectivă a creditorilor participanţi la procedura colectivă.
Dacă fapta aparţine persoanei
care controlează persoana juridică, bunurile sau valorile vizate
ies din proprietatea persoanei supuse acestei măsuri de siguranţă,
trecând la condamnat şi, ulterior,
în patrimoniul statului, libere de
orice sarcină.
În mod evident, dacă persoana
supusă acestei măsuri este un
debitor aflat în insolvenţă, şansele
creditorilor săi de a-şi recupera
creanţele se diminuează în exacta
proporţie a bunurilor şi valorilor
confiscate. În plus, creditorii şi

chiriaşii pe termen lung, chiar şi
cei de bună credinţă, care îşi vor fi
conservat anterior o cauză de
preferinţă ori o sarcină oarecare
grevând bunul confiscat, îşi vor
pierde cauza de preferinţă, întrucât bunul confiscat trece la stat,
liber de orice sarcină. Iar o societate in bonis, în urmarea acestei
măsuri, poate fi atrasă în insolvenţă că într-o gaură neagră,
întrucât pierderea garanţiei de
către bancă înseamnă un event of
default care poate declanşa declararea scadenţei anticipate a creditului şi executarea silită generatoare de insolvenţă. Măsura
confiscării extinse poate determina intrarea persoanei juridice
pe acea pantă fatală care duce în
final la decesul său oficial.
Înainte de a se dispune măsura de
siguranţă a confiscării, organele
penale (procuror sau judecător de
cameră preliminară, în cursul
urmăririi penale; instanţa penală,
în cursul judecăţii penale) pot
dispune măsuri asigurătorii, de
genul sechestrului, în vederea
confiscării, iar bunurile propuse a
fi confiscate, chiar înainte de
luarea măsurii, pot fi puse în vânzare, în anumite condiţii speciale.
Măsurile asigurătorii se dispun
„pentru a evita ascunderea,
distrugerea, înstrăinarea sau
sustragerea de la urmărire a
bunurilor care pot face obiectul
confiscării speciale sau al
confiscării extinse [...]”, aşa cum
rezultă din art. 249 alin. 1 C. proc.
pen. Măsurile asigurătorii în
vederea confiscării speciale sau a
confiscării extinse se pot lua
asupra bunurilor suspectului sau
ale inculpatului ori ale altor
persoane în proprietatea sau
posesia cărora se află bunurile ce
urmează a fi confiscate (art. 249
alin. 4 C. proc. pen). Se pot
sechestra atât bunuri mobile, cât
şi bunuri imobile. Sumele de
bani, efectele de comerţ sau
activele financiare emise în formă
dematerializată pot fi sechestrate
sub forma popririi asigurătorii.
Măsura sechestrului în vederea
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confiscării poate viza şi persoana
juridică, fără ca aceasta să fie
implicată în infracţiune, cu condiţia ca bunurile supuse confiscării să fie în proprietatea sau
posesia sa.
În anumite condiţii speciale
prevăzute de art. 2521-2523 C.
proc. pen, bunurile mobile
sechestrate pot fi vândute, chiar
înainte de luarea măsurii de
siguranţă a confiscării speciale
sau extinse. Spre exemplu, bunurile mobile sechestrate se vând
dacă ele sunt produse perisabile
ori inflamabile, sunt supuse degradării într-o măsură importantă
(40% din valoare într-un an),
întreţinerea lor costă prea mult.
De asemenea, aceste bunuri se
pot vinde şi cu acordul proprietarului, în urmarea deciziei judecătorului de drepturi şi libertăţi
sau a instanţei penale. În cazul
persoanei juridice aflate în insolvenţă, acest „acord al proprietarului” este dat de administratorul
judiciar/lichidator, după ce va fi
obţinut acordul prealabil al
comitetului creditorilor (operaţiunea ar fi una neobişnuită, care nu
mai poate fi încheiată de debitor
după data deschiderii procedurii,
fără acordul comitetului creditorilor).
O menţiune importantă se cuvine
a fi făcută în legătură cu efectul
sechestrului asupra bunurilor
imobile care ar urma să fie supuse
unei confiscări. Din art. 253 alin.
4 C. proc. pen. rezultă că organul
penal care a dispus sechestrul în
vederea confiscării cere organului
competent notarea ipotecară a
sechestrului. Probabil că este
vorba de cartea funciară atunci
când se vorbeşte de „organul
competent”.
Esenţială, însă, mai ales în
procedura insolvenţei, este natura
juridică a acestei notări ipotecare.
Dacă ar avea natura unei ipoteci
legale, atunci efectele sale ar fi
cele tipice ipotecii – dreptul de
urmărire şi dreptul de preferinţă.
Numai că aceste bunuri, odată

indisponibilizate, nu mai pot
circula juridic. Iar dacă se va
dispune confiscarea, oricum
„ipoteca” ar deveni inutilă, întrucât statul ar deveni proprietar al
bunului confiscat. Este evident că
nu suntem în prezenţa unei ipoteci, ci a unei severe măsuri de
indisponibilizare a bunului şi de
atenţionare a terţilor asupra
faptului că bunul urmează a fi
confiscat.
Se pune problema dacă acest
sechestru în vederea confiscării
este afectat sau nu de efectul
suspensiv de urmărire silită prevăzut de art. 75 alin. 1 din noua
Lege nr. 85/2014. Întrucât nu este
vorba de o executare silită care
s-ar pregăti prin acest sechestru,
ci de o viitoare confiscare, motiv
pentru care bunul sau valoarea
trebuie blocat(ă) de la circulaţia
juridică de orice fel, inclusiv cea
care se derulează în procedurile
de insolvenţă, este destul de clar
că dispoziţiile art. 75 alin. 1 din
noua Lege nr. 85/2014 nu sunt
aplicabile. Aceeaşi soluţie trebuie
admisă şi pentru vânzările speciale de bunuri mobile sechestrate
în vedera confiscării de care s-a
făcut vorbire mai sus.
Dar, evident, confiscarea, sechestrul în vederea confiscării şi vânzarea specială a bunurilor sechestrate în vederea confiscării, care
se impun şi în cazul persoanei
juridice aflate în insolvenţă, afectează serios şansele unei reorganizări sau ale unei distribuţii
mulţumitoare către creditori.
O menţiune specială trebuie
făcută în legătură cu poprirea
asigurătorie pregătitoare a unei
confiscări speciale. Măsura nu se
poate lua în privinţa sumelor de
bani insesizabile, conform legii.
Spre exemplu, sumele necesare
plăţii salariilor pe cele trei luni
care urmează luării măsurii,
precum şi sumele destinate
plăţilor de datorii la bugetul
consolidat al statului, inclusiv,
sau, mai ales, cele care se plătesc
prin reţinere la sursă, cum ar fi
contribuţiile de asigurări sociale
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şi de sănătate, nu pot fi poprite în
vederea confiscării. În privinţa
salariilor pe trei luni, insesizabilitatea este prevăzută în art. 711
C. proc. civ, iar în privinţa taxelor,
impozitelor şi contribuţiilor, insesizabilitatea este prevăzută în art.
139 C. proc. fisc.
Omisiunea plăţii prin reţinere la
sursă a contribuţiei de asigurări
sociale, a asigurărilor sociale de
sănătate, a contribuţiei la fondurile de şomaj etc. este considerată,
în sine, o faptă penală. Aşadar,
poprirea asigurătorie în vederea
confiscării este posibilă doar dacă
persoana juridică supusă măsurii
de siguranţă a confiscării (speciale sau extinse) are un excedent
de lichidităţi rămas după acoperirea acestor plăţi prioritare. Dacă
acest excedent blocat în vederea
confiscării nu este suficient pentru a acoperi şi necesităţile imediate de plată a celorlalte datorii,
atunci, inevitabil, intervine insolvenţa.
În mod evident, soluţia de mai sus
se extinde şi la persoanele juridice
care sunt deja în insolvenţă.
Aşadar, şi în cazul salariilor
angajaţilor persoanei juridice în
insolvenţă, plătibile pe cele trei
luni ulterioare luării măsurii de
siguranţă, precum şi în cazul
taxelor, impozitelor şi contribuţiilor persoanei juridice în insolvenţă, poprirea asigurătorie în
vederea confiscării va putea viza
doar sumele care exced necesarului de lichidităţi pentru aceste
plăţi, cele care se efectuează prin
reţinere la sursă fiind chiar
prioritare faţă de alte plăţi ale
debitorului. În plus, în aceste plăţi
prioritare, în caz de insolvenţă, se
includ şi cheltuielile de procedură.
Deşi aceste sume nu sunt declarate prin lege insesizabile, ci doar
super-prioritare în cazul unei
distribuţii între creditori, fără
efectuarea (uneori în avans) a
acestor plăţi cu titlu de cheltuieli
de procedură, procedura de insolvenţă s-ar bloca. Există, într-adevăr, o serie de cheltuieli de

procedură care sunt inevitabile.
Mă refer, spre exemplu, la cheltuielile de pază, de conservare a
patrimoniului, la sumele necesare
continuării activităţii (cum ar fi
plăţile furnizorilor de utilităţi) etc.
Se poate conchide, deci, că
poprirea asigurătorie în vederea
confiscării pe sumele aflate în
contul unei persoane juridice
aflată în insolvenţă va putea viza
doar excedentul de lichidităţi al
debitorului, excedent care va
rezulta din scăderea din totalul
sumelor disponibile a următoarelor sume de bani insesizabile
sau necesare unor plăţi inevitabile: (i) salariile pe trei luni; (ii)
sumele necesare plăţii impozitelor, taxelor şi contribuţiilor; (iii)
cheltuielile inevitabile de procedură.
În mod evident, dacă poprirea
asigurătorie în vederea confiscării
se instituie asupra acestui excedent, astfel determinat, creditorii
nu vor putea primi nicio distribuţie de bani din acest excedent
(poprit în vederea confiscării).
Pentru evitarea oricărei potenţiale
confuzii, precizez că soluţia
relativă la poprire nu se bazează
pe efectul generic de suspendare a
urmăririlor silite, prevăzut de art.
75 alin. 1 din noua Lege nr.
85/2014 (inaplicabil în materie de
confiscare specială, aşa cum s-a
arătat mai sus), ci pe dispoziţiile
legale relative la insesizabilitatea
unor sume de bani şi la inevitabilitatea unor cheltuieli de procedură.
Dincolo de complicaţiile care pot
apărea din concursul unei insolvenţe cu măsurile de siguranţă din
procesul penal, adevărul este că
aceste măsuri se dispun fie pentru
că persoana juridică a săvârşit o
faptă penală nejustificată, fie
pentru că persoana juridică a
cunoscut faptul că bunurile în
proprietatea sau posesia cărora se
află sunt rezultate ale infracţiunii,
mijloace de săvârşire a acesteia
sau sunt bunuri a căror deţinere
este interzisă, ori, după caz, bu-
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nuri transferate de către condamnat în patrimoniul persoanei
juridice pentru a le ascunde
provenienţa infracţională sau
pentru a le pune la adăpost de
urmărire. Stakeholderii persoanei
juridice nu ar trebui să îşi
construiască, la modul rezonabil,
drepturi, garanţii şi planuri
relative la active patrimoniale ale
persoanei juridice care nu îi
aparţin acesteia decât în mod
aparent.

respecTă raporTul
dinTre măsurile de
naTură penală şi
procedura insolvenţei
drepTurile şi
liberTăţile
fundamenTale?
Într-o măsură consistentă, confiscarea extinsă este în contradicţie
cu principiul constituţional al
prezumţiei de legitimitate a
averii, precum şi cu principiul
prezumţiei de nevinovăţie
(prezent chiar în cuprinsul art. 99
alin. 2 C. proc. pen.). Deşi soluţia,
adoptată în dreptul nostru în anul
2012, provine din directive
europene şi alte documente de
drept internaţional care se impun
faţă de dispoziţiile de drept intern,
există, totuşi, cel puţin la prima
vedere, probleme de convenţionalitate a acestor dispoziţii.
Chestiunea convenţionalităţii dispoziţiilor penale şi procesual
penale relative la confiscarea

extinsă este deja pe rolul CEDO.
Primul astfel de caz este BRDSociété Générale contra României, aplicaţia nr. 8968/14, petiţie
considerată deja admisibilă de
Curte şi expusă în rezumat, în
limba engleză, în data de 23
octombrie 2014, pe site-ul
Curţii[5].
Pe scurt, speţa BRD contra
României ridică mai multe
probleme de drept şi se rezumă
după cum urmează.
Banca acordă unui client propriu
o facilitate de creditare, pentru
care, printre altele, clientul constituie o garanţie asupra unei sume
de bani, pusă la dispoziţia băncii
într-un cont de cash collateral.
DIICOT demarează contra
clientului o anchetă penală pentru
evaziune fiscală. În vederea
confiscării speciale, sumele din
contul de cash collateral sunt
poprite (sechestru în vederea
confiscării pus pe sume de bani
aflate în conturi bancare). Banca
dă curs ordinului de înfiinţare a
sechestrului fără obiecţii. Între
timp, clientul băncii, inculpat în
dosarul penal declanşat de
DIICOT pentru evaziune fiscală,
intră în default şi, în consecinţă,
este supus executării de către
bancă. Printre altele, banca trage
şi banii din contul de cash
collateral, considerând că sumele
respective sunt, conform art. 2191
alin. 1 C. civ., proprietatea băncii.
DIICOT nici nu ridicase între
timp sechestrul, nici nu fusese de

acord cu tragerea acestor sume
din cont.
În consecinţă, cere băncii ca de
urgenţă banii să se întoarcă în
contul pe care se înfiinţase poprirea. Ameninţată cu urmărirea
penală pentru sustragerea de sub
sechestru, banca retrimite suma
de bani în cont. Ulterior, DIICOT
dispune virarea sumei respective
la Trezorerie, într-un cont deschis
pe numele Statului român. Din
acest cont dispune plăţi către
persoanele vătămate, cu titlu de
acoperire a prejudiciului (din
comunicatul Curţii de la Strasbourg nu rezultă dacă, între timp,
se soluţionase procesul penal; în
orice caz, schimbarea destinaţiei
sumelor de bani pare la limita
legalităţii).
Banca formulează contestaţie la
măsura, respinsă atât în fond, cât
şi în calea de atac. Ceea ce banca
reproşează instanţelor este faptul
că nu a fost ascultată (argumentele sale nu au fost nici respinse
motivat, nici analizate) şi, în
plus, faptul că măsura confiscării
speciale şi, ulterior, măsura
transferului la Trezorerie a
sumelor sechestrate, urmată de
utilizarea acestora pentru plata
despăgubirilor solicitate de
partea vătămată încalcă dreptul
său la proprietatea asupra
sumelor de bani din acel cont de
cash collateral, precum şi
principiul
proporţionalităţii
„interferenţei” în dreptul său de
proprietate.

În afară de faptul ciudat, în sine,
că o corporaţie se plânge de
încălcarea drepturilor omului şi
că această plângere este considerată admisibilă de Curte (în timp
ce mii de cereri relative la
proprietate, despăgubiri pentru
imobile naţionalizate, pensii şi
salarii ale bugetarilor tăiate de
Statul român în 2010 sunt respinse ca inadmisibile pe bandă),
speţa este foarte interesantă şi, în
acelaşi timp, grea de consecinţe,
întrucât urmează a se decide o
prioritizare a drepturilor protejate
de Convenţie.
E vorba de dreptul de proprietate
şi de proporţionalitatea în stabilirea de limite ale acesteia, în
comparaţie cu apărarea socială
contra faptelor penale grave de
genul celor care pun în pericol
siguranţa statului sau de genul
celor ce ţin de criminalitatea
organizată (spălare de bani, trafic
de droguri sau de persoane, evaziune fiscală, corupţie). În plus, se
va pune din nou[6] problema
raportului dintre Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului,
care îşi propune o protecţie a
drepturilor omului şi cetăţeanului,
în comparaţie (sau chiar în
conflict) cu diferitele instrumente
internaţionale, europene şi nu
numai, relative la combaterea
terorismului, a spălării de bani şi
a actelor de corupţie, instrumente
care privesc şi măsura confiscării
speciale şi a confiscării extinse.
Evident, speţa merită cu prisosinţă toată atenţia noastră.

[1] Dacă vom analiza cu atenţie art. 97 C. proc. pen. („probele şi mijloacele de probă”), nu vom găsi referiri la prezumţii şi nici la convingerea judecătorului. Există
doar formula generică (şi vagă) de la art. 97 alin. 1 lit. f), după care pot fi folosite orice alte mijloace de probă care nu sunt interzise de lege. [2] Existenţa acestei intenţii
malefice nu este cerută expres de textul art. 1121 alin. 3 C. pen., ci este doar presupusă de o interpretare teleologică a textului. [3]

În plus, ne putem întreba: (i) cum se defineşte în sens penal noţiunea de „control” asupra persoanei juridice, noţiune care are atât de multe definiţii în legislaţia
insolvenţei, a pieţei de capital, a concurenţei, a activităţii bancare, a fiscalităţii etc., încât putem spune că nu înţelegem toţi acelaşi lucru prin „control asupra unei
persoane juridice”; (ii) dacă transferul la care se referă art. 1121 alin. 3 C. pen. este cu sau fără titlu gratuit, întrucât legea nu distinge (iii) dacă, în vederea unei
confiscări, bunurile trec înapoi în patrimoniul condamnatului sau sunt confiscate direct de la persoana juridică; (iv) dacă bunurile trec de la persoana juridică la
condamnat libere de orice sarcină sau cu tot cu sarcini şi ipoteci; (v) etc. [4]
Textul art. 107 alin. 2 C. pen., citit în comparaţie cu art. 15 alin. 2, ne relevă faptul că motivaţia răspunderii penale sub forma pedepselor diferă de motivaţia măsurilor
de siguranţă; în primul caz, e necesar ca fapta penală să fie nejustificată, săvârşită cu vinovăţie şi imputabilă autorului, în timp ce măsurile de siguranţă se iau pentru
fapte prevăzute de legea penală, nejustificate, fără să fie necesară imputabilitatea şi vinovăţia. [5]
O traducere a acestui document se găseşte aici. [6] CJUE a invalidat în 8 aprilie 2014 Directiva 2006/24/EC privind păstrarea datelor de trafic informaţional, cunoscută
şi ca Directiva Big Brother, pe motiv că încalcă principiul proporţionalităţii ingerinţei în drepturile personale. Ulterior, în data de 24 septembrie 2014, Curtea
Constituţională a declarat neconstituţională Legea de implementare a Directivei Big Brother (Legea nr. 82/2012).
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desPre obligaţiuni, listări
şi delistări Pe Piaţa de caPital
Interviu cu av. narCIsa oPrea, Partener schoenherr şi asociaţii.
De gabriela Ţinteanu

narcisa oprea, Partener schoenherr şi asociaţii, recent premiată de chambers europe 2015 drept cel mai
bun avocat din românia din zona capital Markets, vorbeşte despre cea mai dinamică piaţă din punct de vedere
legislativ, locul în care regulile jocului se stabilesc des şi în funcţie de fiecare client, piaţa obligaţiunilor.

Prin natura departamentului
pe care îl coordonaţi, Capital
Market, în cadrul casei de
avocatură schoenherr şi
asociaţii, aţi participat la mai
multe listări de referinţă ale
companiilor pe piaţa de
capital. Care au fost cele mai
de succes proiecte derulate în
2014 şi la ce proiecte lucraţi
pentru 2015?
2014 şi 2015 ne-au adus foarte
multe proiecte interesante finalizate cu succes. Astfel, am asistat intermediarii care au gestionat un program de emisiuni
de obligaţiuni municipale,
primul proiect de acest tip din
România. Totodată, am asistat
subsidiara din România a unei
entităţi greceşti care şi-a
restructurat obligaţiunile emise
pe piaţa internaţională în 2005.
Am fost avocaţii emitenţilor în
cadrul a două emisiuni de
obligaţiuni, una în valoare de
500 milioane de lei şi cealaltă
în valoare de 300 milioane de
lei. Am asistat fie vânzătorul,
fie intermediarul în cadrul a
două proceduri de vânzare de

„succesul de care
s-au bucurat
emisiunile de
obligaţiuni
corporative
sau municipale în
2014 şi 2015 ar
trebui să aducă pe
agenda oricărei
companii care are
nevoie de finanţare
şi opţiunea
emisiunii de
obligaţiuni.“

acţiuni prin plasament accelerat, cele două tranzacţii având o
valoare de 48 milioane de euro,
respectiv 22 milioane de euro.
Am asistat două companii
listate în cadrul procedurilor de
ofertă publică de răscumpărare

42 I ediŢia a xiii-a, iulie 2015 I topurilefinmedia I avocaŢi

a acţiunilor proprii, una dintre
ele fiind de altfel cea mai mare
ofertă de răscumpărare din România. Am coparticipat la redactarea unui prospect de
admitere la tranzacţionare pe o
piaţă reglementată şi la redactarea unui prospect pentru o
majorare de capital social de
aproximativ 100 milioane de
euro. Am fost implicaţi în prima
şi singura fuziune dintre o instituţie de credit şi o societate de
servicii de investiţii financiare.
Din perspectiva tranzacţiilor,
listărilor şi a emisiunilor de
obligaţiuni pe piaţa de capital
care au avut loc şi care sunt
aşteptate pentru acest an, cum
caracterizaţi evoluţia pieţei în
2014 şi 2015 ca perspective?
Ultimii ani au adus un număr
din ce în ce mai mare de emisiuni de obligaţiuni pe piaţa de
capital locală şi sper ca pe viitor
acest trend să se consolideze.
Cadrul legislativ aplicabil obligaţiunilor mai poate fi îmbunătăţit şi, cu sprijinul diverselor
entităţi implicate activ în dez-

voltarea pieţei de capital, sperăm
ca demersurile de modificare a
legislaţiei să se finalizeze cât de
curând. Succesul de care s-au
bucurat emisiunile de obligaţiuni corporative sau municipale în 2014 şi 2015 ar trebui să
aducă pe agenda oricărei
companii care are nevoie de
finanţare şi opţiunea emisiunii
de obligaţiuni. Astfel, analiza
comparativă a avantajelor şi
dezavantajelor finanţării prin
emisiunea de obligaţiuni faţă de
alte variante de finanţare
constituite va asigura premise
solide pentru ca decizia privind
varianta de urmat să fie cea
optimă pentru companie şi
acţionarii acesteia. Totodată, au
mai fost câteva listări administrative pe piaţa reglementată
administrate de BVB, listări
generate de implementarea legii
RASDAQ. În măsura în care
emitenţii transferaţi de pe
RASDAQ pe piaţa reglementată îşi vor asuma ca atare
standardele crescute pe care le
impune prezenţa pe piaţa
reglementată, cred că vor reuşi
în viitor să utilizeze cu succes
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opţiunile de finanţare oferite de
piaţa de capital. Perspectivele
pentru 2015 nu sunt foarte optimiste dacă vorbim de oferte
publice iniţiale cu valori comparabile celor realizate în anii
trecuţi; există însă câteva companii private care se află în
etapele preliminare ale unor
oferte publice iniţiale de dimensiuni mai mici, oferte pe care
sperăm să le vedem finalizate în
cursul acestui an.
Care a fost cel mai important
proiect la care aţi lucrat/lucraţi şi care sunt principalele
obstacole întâlnite şi, totodată,
cele mai mari realizări?
Probabil că cel mai important
proiect a fost

implicarea noastră în redactarea
documentaţiei unui program de
emisiune de obligaţiuni municipale. Ca întotdeauna, în cadrul
unui proiect de pionierat –
acest program fiind primul aprobat în România – totul este o
provocare şi unele dintre cele
mai dificile momente sunt cele
în care se constată că normele
juridice nu sunt suficient de
clare sau uneori chiar contradictorii. Însă, pe de altă parte,
finalizarea cu succes a unui proiect de pionierat aduce satisfacţii profesionale foarte mari.
ştim că sunteţi lector la
Institutul de guvernanţă
Corporativă al Bursei de
Valori Bucureşti. Cum
împăcaţi activitatea practică
(de avocat în cadrul
schoenherr şi
asociaţii) cu cea
didactică?
Activitatea practică şi cea de lector se împacă
perfect. Şi asta
pentru că ai
prilejul să împărtăşeşti ceea ce
înveţi profesând
şi deopotrivă să
înveţi de la cei
care te ascultă.

„activitatea
practică şi cea de
lector se împacă
perfect. şi asta
pentru că ai prilejul
să împărtăşeşti
ceea ce înveţi
profesând şi
deopotrivă să înveţi
de la cei care te
ascultă.“

De curând, Chambers
europe 2015 a întocmit
topul celor mai buni avocaţi
de pe piaţa locală, iar
dumneavoastră aţi urcat
pe primul palier la
Capital Markets. Cum aţi
primit această veste şi care
credeţi că au fost motivaţiile
pentru a urca pe acest
prestigios loc?
Recunoaşterea
profesională
adusă de clasamentul Chambers
Europe 2015 este cu siguranţă
onorantă. Motivele nu pot fi
altele decât proiectele în care
am fost implicată în ultimele 12
luni şi reacţiile primite de
Chambers fie de la clienţi, fie
de la alte persoane cu care am
interacţionat în cadrul proiec telor, cărora ţin să le mulţumesc
cu acest prilej atât pentru
apreciere, cât şi pentru faptul că
ne lansează permanent provocări profesionale.
schoenherr şi-a început
operaţiunile în Bucureşti în
1996, la un an înainte să
terminaţi facultatea de Drept,
iar astăzi este una din cele mai
experimentate firme internaţionale de avocatură de pe
piaţa românească. Cum este să
lucrezi, ca avocat român,
într-o firmă străină? aţi
afirmat că facultatea nu v-a

pregătit pentru viaţa reală. Ce
v-a motivat spre o carieră de
excelenţă în profesia de
avocat, ce satisfacţii aţi avut?
Faptul că poţi beneficia în orice
moment de expertiza internaţională existentă în cadrul firmei
este cu siguranţă un avantaj. Îmi
amintesc că la un moment dat,
implicată fiind într-un grup de
lucru care promova modificarea
legislaţiei, 25 de minute mi-au
fost suficiente pentru a afla cum
era reglementată o anumită
materie în 11 jurisdicţii
europene. Probabil că dacă nu
aş fi fost avocat în cadrul unei
firme internaţionale, mi-ar fi
fost necesare multe ore de
research pentru a afla aceleaşi
informaţii. Piaţa de capital era
un domeniu extrem de nou
atunci când am terminat
facultatea şi relativ nou când am
început să profesez ca avocat;
adăugând şi faptul că piaţa de
capital din România a fost
configurată preponderent de
specialişti de formaţie economică sau tehnică, mi-am găsit
cu uşurinţă locul în acest
domeniu încă de la început.
Faptul că legislaţia este foarte
dinamică şi că avem un limbaj
comun în plan european în
materia pieţei de capital, faptul
că este un domeniu foarte
interesant care ridică multe
probleme juridice şi în care, în
România, lucrurile sunt într-o
continuă dezvoltare şi întotdeauna a fost şi încă mai este
loc de proiecte de pionierat sunt
doar câteva dintre motivele care
mi-au alimentat interesul profesional. Desigur că fiecare proiect în care am fost implicată şi
care s-a finalizat cu succes a
reprezentat o mare bucurie.
Deopotrivă însă, echipa cu care
lucrez acum este o sursă
constantă de bucurie, căci sunt
înconjurată de avocaţi tineri şi
foarte tineri despre care cred că
au puterea să contribuie mult la
dezvoltarea pieţei de capital,
fiind nu numai foarte entuziaşti,
dar şi extrem de determinaţi,
inteligenţi şi optimişti.
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Piaţa de real estate
urcă din nou Pe schele
De gabriela

Ţinteanu

După ce a stat într-un con de umbră mai bine de opt ani, piaţa de real estate începe să dea semne de
dezmorţeală, chiar dacă uneori este vorba mai mult de exituri decât de investiţii greenfield.
sectoarele care au crescut în 2014 pe zona de real estate au fost cel de retail, urmat de office şi rezidenţial.
tendinţele par să continue şi în 2015, cu accent ridicat pe retail şi dezvoltare în creştere pe rezidenţial.

asele de avocatură de
business din România
consideră că în 2014 au
fost activate două dintre cele
mai sănătoase motoare de
creştere pentru acest gen de
avocatură: piaţa de fuziuni şi
achiziţii şi cea de real estate.
Din cele 3,14 miliarde de dolari,
cât a reprezentat piaţa de fuziuni
şi achiziţii din România în 2014,
peste un miliard de dolari a fost

C

doar piaţa de retail estate. Numai
primele trei tranzacţii au valorat
peste jumătate de miliard.
În plus, la începutul acestui an,
Auchan a plătit 257 milioane
obiectul tranzacţiei
Floreasca City Center
Promenada Mall
Societatea Companiile
Hoteliere Grand SRL
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euro pentru achiziţia celor 20
de hipermarketuri Real din
România, inclusiv a spaţiilor în
care funcţionează o parte din
magazine şi galeriile comer-

Cumpărător
NE Property Cooperatief
New Europe Property
Investments plc
STRABAG

Valoare tranzacţie
(milioane dolari)
185,4
184,3
126

ciale ataşate, reiese dintr-un
raport al companiei franceze,
eveniment care consolidează
tendinţa de dezvoltare a
tranzacţiilor pe zona de real
estate. În 2014 s-a constatat un
oarecare «dezgheţ» în domeniul
imobiliar, prin creşterea interesului pentru mărirea capacităţilor de producţie, dezvoltarea
de noi parcuri logistice sau
achiziţia de terenuri agrico-
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le/ferme agricole. Tendinţa se
va păstra probabil şi în 2015,
zona de agri-business fiind din
ce în ce mai căutată.
„Ceea ce se întâmplă acum în
piaţă trebuie văzut ca un lucru
normal, întrucât cererea de
produse imobiliare a existat
întotdeauna. În fapt, altele au
fost motivele care au inhibat
piaţa Real Estate, şi anume în
principal lipsa finanţării bancare. Acum, ca un semn de normalizare, trebuie să observăm
că băncile au reînceput finanţarea proiectelor imobiliare şi
astfel au reapărut atât investitorii, cât şi proiectele”, spune
Dan Borbely, Partener Ţuca
Zbârcea & Asociaţii şi unul
dintre coordonatorii departamentului de Real Estate al
firmei.
În general, jucătorii importanţi
pe piaţă, care au rezistat în
perioada de criză, au fost primii
care şi-au înteţit activitatea
odată cu normalizarea pieţei.
Chiar dacă nu pot fi numiţi
investitori strategici, actorii
sunt totuşi marii retaileri, dezvoltatorii care şi-au continuat
activitatea în toţi aceşti ani de
criză.
Principalele domenii înspre
care investitorii şi-au îndreptat
atenţia au fost retail, office şi,
din ce în ce mai mult în ultima
vreme, rezidenţial. Majoritatea
avocaţilor recunosc că, pe
lângă aceste vedete ale real
estate-ului, au existat proiecte
şi în agricultură sau energie,
care au implicat bineînţeles şi
componenta imobiliară. Dan
Borbely precizează însă că, în
ciuda apetitului băncilor pentru
finanţare, anumite aspecte din
relaţia bancă-investitor sunt
radical schimbate. Sfera garanţiilor solicitate de bancă este
mult diferită faţă de anii
de dinaintea crizei, când, de
regulă, o garanţie reală asupra
imobilului era suficientă.
Acum, ponderea capitalului
investitorului este în general
mai mare, iar acesta aduce şi
alte garanţii pe lângă imobilul
în cauză.

reTailul şi office-ul –
vedeTele anului 2014 în
Tranzacţiile imobiliare
Topul tranzacţiilor imobiliare din
România este dominat de două
achiziţii de o valoare aproape
identică, una pe zona de office
(cumpărarea ansamblului de
birouri Floreasca City Center de
către NE Property Cooperatief cu
185,4 milioane dolari) şi cealaltă
pe zona de retail (vânzarea
Promenada Mall către NEPI cu
184,3 milioane dolari), conform
barometrului Ernst&Young.
Reprezentanţii casei de avocatură
Biriş Goran apreciază că „numărul tranzacţiilor a crescut în 2014,
întrucât un număr de proprietari
de imobile analizează sau se
pregătesc de un exit, condiţiile
financiare se îmbunătăţesc şi se
înregistrează compresia randamentului pe pieţele occidentale”.
Ceea ce piaţa doreşte, cu toate
acestea, sunt noi jucători care să
achiziţioneze proprietăţi, pe
lângă jucătorii tradiţionali.
„Probabil vom mai asista la noi
intrări în piaţă până la finele
anului, însă în 2016 este mult mai
probabil să se întâmple acest
lucru”, concluzionează avocaţii
de la Biriş Goran. Casa de
avocatură a asistat în 2014
vânzarea Promenada Mall de
către Raiffeisen Evolution către
fondul sud-african NEPI. O altă
tranzacţie importantă asistată de
Biriş Goran a fost vânzarea de
către Chimopar a unui teren către
Dedeman, o tranzacţie care s-a
cifrat la 8,2 milioane de euro.
Sebastian Guţiu, managing partner al casei de avocatură Schoenherr, spune că firma pe care o
conduce a oferit consultanţă juridică unui retailer din România
pentru achiziţionarea unui centru
logistic în judeţul Prahova.
Avocaţii de la Casa de avocatură
D&B David şi Baias au consiliat
retailerul Mega Image în preluarea a 20 de magazine operate
de reţeaua Angst, situate în
Bucureşti. Sunt estimate venituri
anuale de 21 milioane de euro
pentru cele 20 de magazine
preluate, care au fiecare suprafeţe

„în ceea ce priveşte
piaţa real estate
autohtonă, aş folosi
termenul:
normalizare. această
normalizare
presupune o creştere
a activităţii prin
lansarea de proiecte
noi şi, în general,
revenirea la un trend
normal după o
perioadă marcată,
într-adevăr, de o
letargie accentuată
(anii 2009-2013).”
Dan BorBely,
Partener, Ţuca zbârcea
& asociaţii şi unul
dintre coordonatorii
departamentului de real
estate al firmei

totale între 90 şi 750 metri pătraţi.
De asemenea, în luna august a
fost finalizată tranzacţia în urma
căreia compania Altex România,
asistată de D&B David Baias, a
vândut două centre comerciale
situate în Alba Iulia, respectiv
Buzău către dezvoltatorul Nepi
Ten Development.
Dana Gruia Dufaut, avocat asociat la casa de avocatură Gruia
Dufaut, precizează că firma sa a
acordat asistenţă în cadrul
dezvoltării unui amplu proiect
logistic (achiziţie de terenuri,
construcţii şi extinderi de spaţii),
pentru vânzarea unui mare spaţiu

comercial de către un retailer de
îmbrăcăminte către un mare
retailer din domeniul electronic.
De asemenea, potrivit datelor
deţinute de Finmedia şi din surse
publice, printre proiectele de real
estate în care au fost implicaţi
avocaţii Ţuca Zbârcea &
Asociaţii se numără: asistarea
Carrefour în legătură cu planurile
de expansiune în România,
inclusiv închirierea unui spaţiu
de 6.850 m.p. în cadrul clădirii de
birouri Green Court Bucharest B,
reprezentând noul sediu central al
companiei, în care vor activa cei
aproximativ 500 de angajaţi din
Bucureşti, precum şi în alte
tranzacţii imobiliare, cum ar fi
achiziţia galeriei comerciale din
cadrul proiectului Militari Shopping Center de la grupul britanic
Pradera sau achiziţia hipermarketului din cadrul proiectului
ParkLake din cartierul Titan, de
la dezvoltatorii Sonae Sierra şi
Caelum Development.
Un alt proiect este asistarea unui
important investitor în tranzacţia
prin care grupul suedez Ikea a
cumpărat un teren în suprafaţă de
aproximativ 14 hectare în
Bucureşti, în vederea construirii
celui de-al doilea magazin al
reţelei în ţara noastră, tranzacţia
fiind estimată de reprezentaţii
mass-media la circa 15-20
milioane de euro. Un alt proiect
interesant la care au participat
avocaţii de la Ţuca Zbârcea &
Asociaţii a fost asistarea consorţiului internaţional format din
institute de cercetare europene,
condus de Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare din Italia, în
legătură cu procedura de atribuire
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 contractului de achiziţie publică
cifrându-se la 66,8 milioane euro,
în vreme ce investiţia de la
Măgurele atinge 300 de milioane
de euro.
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legislaţia mai are încă de Prins
din urmă sofisticarea
Pieţei de real estate
Interviu cu ralUCa năstase, avocat Partener al Casei de avocatură Biriş goran.
De gabriela Ţinteanu

raluca năstase şi-a început cariera în Ministerul finanţelor în 1998 şi a debutat în practica privată un an mai
târziu, când a făcut parte din echipa juridică ce a oferit consultanţă şi a finalizat prima tranzacţie de tip sale &
leaseback din românia. Din 2006 este avocat Partener al casei de avocatură Biriş goran, distingându-se drept
unul dintre cei mai valoroşi profesionişti ce asistă tranzacţiile din domeniul imobiliar.

Piaţa de real estate a început să
dea semne de dezmorţire anul
trecut şi anul acesta. ne puteţi
caracteriza evoluţia acesteia
din perspectiva specialistului?
Semnele de revenire de care
vorbiţi, cu foarte puţine excepţii,
sunt mai mult indirecte, contextuale. Bineînţeles, piaţa de real
estate este una dintre cele mai
sensibile la contextul macro-economic şi politic şi, de cele mai
multe ori, reflectă imediat aerul
de schimbare pe care evoluţia de
pe scena politică îl poate aduce.
În cazul României, decizia guvernului de a recupera şi a finaliza planul de investiţii strategice
aferent perioadei 2015-2020 a
avut un impact imediat asupra
investitorilor în real estate.
Care au fost principalele
tranzacţii la care a participat
Casa de avocatură în cadrul
căreia sunteţi partener? Care
au fost principalele probleme
pe care le-aţi întâmpinat? Ce
anume a favorizat reuşita?
Casa de Avocatură Biriş Goran a
fost implicată anul trecut în două
dintre cele mai importante tranzacţii din piaţa locală – vânzarea Promenada şi tranzacţia
Chimopar-Dedeman.
Am fost consultant juridic al
Raiffeisen Evolution, dezvolta-

torul centrului comercial Promenada, o investiţie de 300 de
milioane euro în zona Floreasca
din Bucureşti, cu privire la diverse litigii şi probleme juridice,
inclusiv vânzarea centrului comercial, cea mai mare tranzacţie
din 2014 către New Europe Property Investment (NEPI).
Am asistat Chimopar SA (în
faliment), una dintre cele mai
vechi fabrici de produse chimice
din România, cu privire la vânzarea unui teren către retailerul DIY
Dedeman, într-o tranzacţie de 8,2
milioane euro.
Am consiliat juridic Vastint (fost
Interprime Properties), divizia de
investiţii imobiliare a IKEA, în
achiziţia unui teren de peste
20.000 mp de la Baduc SA, într-o
tranzacţie cu o valoare de aproximativ 11 milioane de euro, precum şi în operaţiunile de dezvoltare şi de zi cu zi ale companiei.
Am acordat asistenţă Raiffeisen
Property International, divizia
specială de management de active a Raiffeisen Bank, privind
clădirea emblemă „Sky Tower”,
cea mai înaltă clădire de birouri
din România, cu diverse probleme curente de leasing şi de
altă natură, inclusiv negocierea şi
semnarea recent (martie 2015) a
unei închirieri pentru 10.400 m.p.
cu Oracle, cea mai mare tranzacţie, de până în prezent, de închiriere de birouri din România.
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„experienţa
multi-practică, atât
în partea de
consultanţă, cât şi
în cea de in-house,
este factorul de
diferenţiere între
un avocat bun şi
unul mai puţin bun
pe tema real-estate.”
Am oferit asistenţă grupului de
companii Benevo în licitaţia
pentru activele Aversa SA (în
faliment), într-o tranzacţie în
valoare de 17,3 milioane euro,
una dintre cele mai mari tranzacţii din România în 2013.
Am fost, de asemenea, consultant
juridic al grupului de companii
Benevo în asigurarea drepturilor
legale de a achiziţiona o platformă industrială de 78.000 mp în
zona Progresul din Bucureşti,
pentru un preţ de peste 20 milioane de euro. Această tranzacţie a
fost urmată de încheierea unui
joint venture cu NEPI, un fond
sud-african listat la bursă. Aceasta a reprezentat cea mai mare
tranzacţie imobiliară în 2012 şi a

fost urmată de un exit în 2013,
pentru un profit substanţial
pentru Benevo;
Indiferent de profilul clientelei,
problemele, ca şi soluţiile acestora, depind în mod direct de
experienţa echipei de real estate.
Aşa cum am avut ocazia să
remarc în discuţiile cu avocaţi de
real-estate, problemele sunt
generate în primul rând de părţile
încă ambigue din legislaţie, care
mai au încă de prins din urmă
sofisticarea pieţei de real estate,
cu toată pleiada de speţe pe care
aceasta deja le prezintă în România. Moment în care experienţa
avocatului, dublată de flerul şi
înţelegerea aspectelor de business cu care clientul se confruntă
– contextul lărgit, cu alte cuvinte –, devine decisivă, fără
doar şi poate. Cred că experienţa
multi-practică, atât în partea de
consultanţă, cât şi în cea de inhouse, este factorul de diferenţiere între un avocat bun şi unul
mai puţin bun pe tema real-estate.
Care sunt zonele din real estate unde se simte o oarecare
efervescenţă: în domeniul
hotelier, al retailerilor
comerciali, al parcurilor
logistice şi al centrelor de
afaceri, al mall-urilor?
Cum spuneam, cel mai rapid
reactivă zonă a fost şi rămâne, dat
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fiind contextul economic accentuat comercial,
cea a marilor jucători din retail – asta se vede
imediat dacă citeşti planurile cumulate de
extindere cu aproximativ 900 de magazine
anual. În România, zona de birouri şi parcuri
industriale vine din urmă, însă deocamdată nu
are energia de a egala, spre exemplu, forţa cu
care se extinde zona de mall-uri. Dacă ar fi să
facem un scurt clasament, acesta ar arăta cam
aşa: retail, mall-uri, birouri, urmate de parcuri
logistice.
Insolvenţele din ultimii ani au contribuit
în vreun fel la această uşoară revenire a
pieţei?
Desigur, faptul că băncile au de vândut un
număr important de proprietăţi rezultate ale
procedurilor de insolvenţă ajută mult atât în
partea de preţ, cât şi în partea schemelor de
finanţare, latură unde băncile au început să
flexibilizeze termeni şi condiţii şi chiar au
dezvoltat produse şi servicii taylor-made.
Prudenţa obişnuită a băncilor în gestionarea
patrimoniului pus în vânzare este, în cazul de
faţă, eclipsată de presiunea de volum.
Comparativ cu 2008, valoarea tranzacţiilor pe zona de real estate a crescut sau a
scăzut? Care este tendinţa la ora actuală?

Am citit mai multe estimări, atât pozitive cât
şi negative, privind volumul de tranzacţii faţă
de anul trecut, însă, aşa cum văd eu lucrurile,
cred că tendinţa nu este încă de creştere, ci se
menţine într-un palier de tatonare. Un palier
în care investitorii preferă politica paşilor mici
şi doresc să îşi asigure soliditatea investiţiei
mai degrabă decât să se gândească încă la
speculaţii. Este adevărat că investiţia speculativă este mai productivă pe axa temporală,
însă nimeni nu arată cum că – deocamdată
– ar fi cazul să o facă.
Dacă băncile şi-au vândut portofoliile de
creanţe (în unele cazuri şi ale persoanelor
juridice care au active importante) la 5%10% din valoarea creanţei, consilierea
avocaţilor specializaţi în tranzacţii cu
active imobiliare poate creşte preţul
vânzării de active la bucată?
La nivel teoretic, este posibil şi poate chiar şi
normal să se întâmple aşa. Deocamdată, în
România, cum arătam şi mai devreme,
presiunea debarasării de portofoliul de creanţe
este mult prea mare pentru ca ambele părţi ale
eventualelor tranzacţii să iniţieze şi, respectiv,
să accepte o creştere de preţ. Aşa cum văd eu
lucrurile, o astfel de creştere a preţului va
putea avea loc, în condiţii realiste şi sănătoase,

abia pe termen mediu – 4-6 ani de acum
înainte. Ţineţi cont şi de faptul că, deşi în
Europa occidentală există acumulări de
capital, contextul politic ucraineano-rus nu
este de natură să mărească apetitul
potenţialilor investitori.
Care sunt investitorii interesaţi de zona de
real estate? Cei tradiţionali, din străinătate,
sau din românia? au apărut nume noi?
Este de remarcat faptul că, mai mereu,
proprietăţile interesante şi cu potenţial au o
viaţă a lor. Dacă vreţi, e ca şi la cărţi – deşi o
mulţime de cărţi se luptă să îşi găsească
cititori, există în orice moment un număr
restrâns de titluri care se vând într-un număr
uimitor de mare. Calitatea îşi are cumpărătorul
ei, întotdeauna, fără a avea legătură cu vreun
context de vreun fel – fie el economic,
politic, financiar. Un exemplu în acest sens se
constituie modul profesionist în care au
evoluat şi s-au finalizat proiecte precum NEPI
(Promenada) sau Dedeman (Chimopar).
Aş mai menţiona aici deschiderea de mare
potenţial pe care o are, începând din acest
moment, piaţa terenurilor agricole. Investitorii
specializaţi din vestul european sunt interesaţi
de lărgirea propriilor portofolii şi acţionează
în consecinţă.
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băncile ţin caPul de afiş
al tranzacţiilor şi în 2014 şi în 2015
De gabriela

Ţinteanu

fuziunile, exit-urile unor acţionari, vânzările de portofolii ale unor bănci au fost cele mai mediatizate şi cele
mai mari tranzacţii anul trecut, iar tendinţa continuă şi în acest an. Piaţa de fuziuni şi achiziţii s-a dezgheţat
anul trecut, atingând o valoare de circa 2,3 miliarde de euro în 2014, iar casele de avocatură de business
specializate pe aceste domenii spun că tendinţa se va consolida şi ritmul de creştere ar putea fi chiar mai alert.
entru prima dată de la
izbucnirea crizei datoriilor suverane, în a doua
parte a lui 2013 şi în 2014, am
asistat la nivel mondial la dezmorţirea pieţei de Mergers and
Acquisitions (M&A). Tendinţa
s-a consolidat în 2014 şi, după
cum arată în barometrul realizat
de Ernst&Young, în 2015-2016
ea va deveni şi mai accelerată.

P

Conform acestui studiu, 46%
dintre executivii companiilor
din domeniile serviciilor financiare intervievaţi spun că intenţionează să realizeze achiziţii în
următoarele 12 luni, cei din
zona bancară şi a pieţei de capital fiind mai agresivi în aşteptări decât ceilalţi.
Tendinţa globală s-a manifestat
şi regional şi, bineînţeles, a
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atins şi România, care se pare
că a avut cea mai dinamică
piaţă de fuziuni şi achiziţii din
regiune. „Anul 2014 a însemnat, cu siguranţă, o revenire a
pieţei de M&A în România.
Potrivit informaţiilor disponibile, ţara noastră a înregistrat
cea mai mare creştere în acest
domeniu din Europa Centrală şi
de Sud-Est. Tendinţele perioa-

dei următoare vor fi atât de
consolidare, dar şi de continuare a creşterii”, spune Anca
Danilescu, Partener Senior
Zamfirescu Racoţi & Partners.
Mihai Măcelaru, Associated
Partner, Head of M&A Practice,
Noerr merge mai departe şi
spune că în a doua parte a
anului trecut, piaţa de achiziţii
şi fuziuni din România a arătat

m&a

o revigorare semnificativă, numărul tranzacţiilor, mai ales
numărul tranzacţiilor mari, implicând jucători importanţi pe
piaţă, crescând simţitor. „Pentru
anul 2015, trendul crescător
pare a se menţine, atât datorită
contextului macroeconomic
excelent pe care îl traversează
România, cât şi datorită factorilor de natură geopolitică, ce
ne avantajează ca ţară în acest
moment şi recomandă investiţii
în România în dauna multora
dintre statele învecinate. De
asemenea, reprezentanţii casei
de avocatură D&B David şi
Baias spun că „Anul 2014 a fost
un an bun în ceea ce priveşte
numărul de tranzacţii în care
am oferit asistenţă, fie de partea
cumpărătorului, fie de partea
vânzătorului. Printre ele putem
enumera Altex România, Mega
Image, BPI, Vantage Drilling,
Riofisa Internacional. Ne
aşteptăm ca 2015 să fie un an
cel puţin la fel de bun, judecând
după modul în care a evoluat
numărul oportunităţilor în
prima parte a anului”.

cele mai mari Tranzacţii
de pe piaţa bancară
finalizaTe în primele
luni din 2015
Potrivit barometrului Ernst&
Young, valoarea pieţei de M&A
în 2014 a fost de 3,14 miliarde
dolari, înregistrând o creştere
cu 186% faţă de 2013 valoric,
în timp ce ca număr al tranzacţiilor, creşterea a fost de doar
24%. Cea mai mare tranzacţie a
anului a fost din domeniul IT,
preluarea LiveRail de către
Facebook pentru suma de
500.000.000 de dolari. În afara
vedetei din IT însă, piaţa de
fuziuni şi achiziţii a fost
dominată de diverse tranzacţii
bancare. O parte din tranzacţiile
bancare s-a referit la vânzarea
de portofolii de credite neperformante vândute de BCR (peste
un miliard de euro), Volksbank,
BRD Groupe Société Générale,
portofolii de valori foarte mari.

„estimările noastre
cifrează piaţa de
achiziţii şi fuziuni din
românia la nivelul
sumei totale (incluzând
tranzacţii ale căror
valori nu au fost făcute
publice) de circa 2
miliarde de euro.
Pentru 2015, aşteptările
sunt ca valoarea totală
a tranzacţiilor să
crească eventual cu
până la 50%.”
MIhaI MăCelarU,
associated Partner,
head of M&a Practice,
noerr

Avocaţii }uca Zbârcea &
Asocia]ii au fost implica]i în
cele mai multe asemenea proiecte, asistând cump`r`torii –
Deutsche Bank, AnaCap Financial Partners, APS Holding,
HIG Capital International (după
caz), cu o echipă condusă de
unul dintre cei mai experimenta]i avoca]i de drept financiarbancar, partenerul Mihai Dudoiu.
Cealaltă a vizat tranzacţia propriu-zisă: vânzarea Volksbank
către Banca Transilvania şi a
Millennium Bank către OTP
Bank. Casa de avocatură Schoenherr a oferit consultanţă juridică
acţionarilor direcţi şi indirecţi
ai Volksbank România pentru
vânzarea acesteia către Banca
Transilvania. „Tranzacţia a fost
finalizată la începutul lunii
aprilie 2015 şi a reprezentat cea

mai mare tranzacţie din piaţa
bancară din ultimii 10 ani.
Echipa avocaţilor care a
consiliat vânzătorii a fost
coordonată de Markus Piuk
(partener
Schoenherr,
coordonator al echipei M&A
din Europa Centrală şi de Est).
Din echipă au făcut parte şi
Mădălina Neagu (partener local
în cadrul biroului din Bucureşti,
aria de Corporate/M&A), Matei
Florea (partener al biroului din
Bucureşti, coordonator al sectorului de Banking&Finance),
Cătălin Suliman (partener local
în cadrul biroului din Bucureşti,
coordonator al ariei de Competition), Cristina Dumitraşcu
(avocat senior în cadrul biroului
din Bucureşti, sectorul de Banking & Finance) şi Clemens
Leitner (asociat în cadrul biroului din Viena, aria de Corporate/
M&A)”, a spus Sebastian Guţiu,
managing partner Schoenherr şi
Asociaţii
Tot în sectorul bancar, Schoenherr a asistat în toate tranzacţiile
mari cu portofolii de creanţe
neperformante (NPLs) garantate
(două dintre acestea au fost
finalizate în 2014 şi una în 2015)
– Echipa Schoenherr care a
asistat în aceste tranzacţii i-a
inclus pe Matei Florea (partener
al biroului din Bucureşti,
coordonator al sectorului de
Banking & Finance), Mădălina
Neagu (partener local în cadrul
biroului din Bucureşti, aria de
Corporate/M&A), Cristina Dumitraşcu (avocat senior în cadrul
biroului din Bucureşti, sectorul
de Banking & Finance) şi Adina
Damaschin (avocat senior în
cadrul biroului din Bucureşti,
sectorul de Banking & Finance).
Cea mai mare tranzacţie bancară va fi însă vânzarea pachetului
de 45% din acţiunile deţinute
de Ion Ţiriac la UniCredit
Ţiriac Bank, tranzacţie estimată
de presa internaţională la 700
de milioane de euro.
Mihai Măcelaru de la Noerr
concluzionează: „În mod cert
tranzacţiile implicând direct (în
calitate de societăţi target) sau
indirect (în calitate de finanţa-

tori care au determinat realizarea unor tranzacţii cu societăţile
pe care le-au finanţat) diferite
societăţi bancare au ţinut şi
continuă să ţină capul de afiş al
pieţei româneşti de achiziţii şi
fuziuni. Fie că vorbim de vânzarea Volksbank către Banca
Transilvania sau a participaţiei
deţinute de Ion Ţiriac în UniCredit Ţiriac Bank către UniCredit
sau despre ieşirea bauMax de
pe piaţa din România prin vânzarea societăţilor locale către
Adeo Group, mişcările/reaşezările
de pe piaţa bancară au dinamizat piaţa de achiziţii şi fuziuni”.

capiTal markeTs a
conTribuiT la
creşTerea pieţei
de m&a prin lisTări
de un miliard de euro
Un alt domeniu care a dat de
muncă mai multor case de
avocatură în 2014 şi continuă să
o facă şi anul acesta este piaţa
de capital, care s-a confruntat
cu noi listări sau cu lansări de
obligaţiuni.
O altă tranzacţie importantă
este în sectorul de Capital
Markets. Schoenherr a asistat
intermediarii Raiffeisen Bank şi
BT Securities în cadrul programului de emisiune de obligaţiuni în valoare de 500 milioane
de euro iniţiat şi finalizat integral cu succes de Primăria
Municipiului Bucureşti. „Programul a marcat o premieră în
piaţa de capital românească,
fiind primul program de emisiune de obligaţiuni aprobat de
Autoritatea de Supraveghere
Financiară. Echipa avocaţilor
Schoenherr a fost coordonată
de Narcisa Oprea (partener
local în cadrul biroului din
Bucureşti, coordonator al ariei
de Capital Markets), Veronica
Alexeev (avocat senior în cadrul biroului din Bucureşti, aria
de Capital Markets), Cristina
Tudoraş (asociat în cadrul
biroului din Bucureşti, aria de
Capital Markets) şi Vlad Săndulescu (asociat în cadrul
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biroului din Bucureşti, aria de
Capital Markets)”, precizeză
Sebastian Guţiu.
Muşat şi Asociaţii a asistat
Electrica SA şi sindicatul de
intermediere (format din Raiffeisen Capital & Investment,
BRD Société Générale, Citigroup şi Swiss Capital) în derularea ofertei publice primare
(IPO) de vânzare de acţiuni, reprezentând 105% din capitalul
social al DFEE Electrica, în cea
mai mare listare de până în
prezent din România (440
milioane de euro), încheiată cu
succes în iulie 2014. Numai
cele două listări cumulează
valoarea de 940 de milioane de
euro intermediaţi de Bursa de
Valori Bucureşti.

domeniul medical
şi farmaceuTic –
noile vedeTe din 2015
Alte domenii care au fost active
în 2014 şi păstrează aceeaşi tendinţă şi în 2015 sunt companiile
farmaceutice şi cele medicale.
Astfel, Muşat şi Asociaţii a
asistat Abbott Laboratories
USA cu privire la finalizarea cu
succes a uneia dintre cele mai
mari tranzacţii în domeniul
farmaceutic, cu o valoare de 5,3
miliarde de dolari – transferul
de active şi restructurarea
business-ului la nivel mondial
în pieţele din Europa (inclusiv
România), Canada, Japonia şi
Australia, şi anume separarea şi
transferul către Mylan Inc. În
plus, anul acesta s-a anunţat

„schoenherr a oferit
consultanţă juridică
acţionarilor direcţi şi
indirecţi ai volksbank
românia pentru
vânzarea acesteia către
Banca transilvania.
tranzacţia a fost
finalizată la începutul
lunii aprilie 2015 şi a
reprezentat cea mai
mare tranzacţie din
piaţa bancară din
ultimii 10 ani.“
seBastIan gUŢIU,
Managing Partner
schoenherr şi asociaţii

vânzarea unui pachet din
acţiunile distribuitorului de
medicamente Polisano, reţeaua
privată de sănătate Regina
Maria, exitul fondului de
investiţii Value4Capital din
acţionariatul operatorului privat
de sănătate Medlife.

Dintre celelalte tranzacţii din
alte domenii decât cele menţionate până în prezent amintim
câteva exemple mai notabile, în
afara celor deja anunţate public
până acum, ale casei de avocatură Noerr: asistarea Deutsche
Telekom la achiziţia GTS Central Eastern Europe, asistarea
bauMax la ieşirea de pe piaţa
din România, asistarea Mylan
(una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume) la
preluarea unei părţi din business-ul Abbott, asistarea Marlin
Equity Partners (un fond global
de investi]ii) la achiziţionarea
Asentinel.
Reprezentanţii Kinstellar România povestesc şi ei câteva
lucruri despre tranzacţiile pe
care le-au asistat în 2014 şi cum
văd anul în curs. „Fuziunile şi
achiziţiile au atins în anul 2014
un nivel bun, cu câteva tranzacţii mari în energie, în sectorul
financiar-bancar, tehnologie,
media şi telecomunicaţii. Am
lucrat atât la tranzacţii desfăşurate pe plan local, cât şi la
tranzacţii multi-jurisdicţionale.
Deşi este greu de anticipat cum
vor evolua lucrurile până la
finalul anului, se întrevăd mai
multe oportunităţi pe piaţa de
fuziuni şi achiziţii. Energia reprezintă un domeniu cu tradiţie
în activitatea firmei noastre. Pe
parcursul anului 2014 am lucrat
la tranzacţii importante pentru
clienţii noştri cu tradiţie, dar am
obţinut şi mandate noi pentru
firme de top locale şi internaţionale. Domeniul financiarbancar împreună cu finanţările

de proiecte au ocupat, de
asemenea, un loc important în
activitatea firmei noastre”.
Anca Danilescu, Partener Senior
la Casa de Avocatură Zamfirescu, Racoţi&Partners, spune
că „Cele mai importante dintre
tranzacţiile începute anul trecut
sunt în desfăşurare, de aceea nu
putem dezvălui numele clienţilor. Dar vă pot spune că sectoarele implicate sunt variate,
incluzând real estate (unde am
sesizat o revigorare faţă de anii
trecuţi) şi domeniul medical”.
Reprezentanţii Casei de Avocatură Gruia&Dufaut spun că au
acordat asistenţă acordată în
cadrul negocierilor pentru vânzarea unui parc eolian dezvoltat
de un grup francez specializat în

Case de avocatură româneşti în Topul Chambers & Partners (fuziuni şi achiziţii în 2014)
Clasa de excelenţă

Casele de avocatură

Clasa I de excelenţă
A II-a clasă de excelenţă

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Cliﬀord Chance Badea, CMS, Muşat&Asociaţii, Peli Filip,
Popovici Niţu&Asociaţii, Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu în asociaţie
cu Allen& Overy LLP, Schoenherr şi Asociaţii
Dentos, DLA Piper Dinu, Wolf Theiss
Biriş Goran, Bondoc&Asociaţii în alianţă cu White&Case,
Grigorescu Ştefănică, Bulboacă&Asociaţii, D&B David şi Baias, Kinstellar,
Leroy şi Asociaţii, Noerr, Reﬀ şi Asociaţii, Zamﬁrescu Racoţi&Partners
Eversheds Lina&Guia, Pachiu&Asociaţii, Voicu&Filipescu

A III -a clasă de excelenţă
A IV-a clasă de excelenţă

A V-a clasă de excelenţă
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dezvoltarea de parcuri eoliene la
nivel global; pentru vânzarea
mai multor fabrici de zahăr deţinute de un investitor american
în parteneriat cu oameni de
afaceri români; pentru vânzarea
de acţiuni ale unei societăţi
producătoare de materiale de
construcţii utili zate în infras tructura rutieră; asistenţă acordată în cadrul achiziţionării
unui producător de piese auto
autohton de către un investitor
francez; asistenţă acordată în
cadrul procesului de achiziţie
de acţiuni/părţi sociale ale mai
multor socie tăţi din industria
fabricării mobilei.

pe lângă invesTiTorii
Tradiţionali, sua, china
şi coreea TaTonează
inTens piaţa de m&a
În privinţa provenienţei investitorilor care au apelat la marile
case de avocatură pentru a fi
asistaţi în negocierea achiziţiilor sau chiar a finanţărilor
acordate pe anumite segmente,
putem spune că se observă ceva
mişcări de diversificare. Zonele
din care provin investitorii sunt
din cele mai diverse. Europa
rămâne în continuare princi-

palul furnizor de activitate pe
piaţa de achiziţii şi fuziuni de la
noi. Totuşi, „avem tot mai multe investiţii din Statele Unite
(deşi puţine sunt tranzacţiile
care vizează în mod direct
achiziţionarea unei societăţi
româneşti) şi din Asia (Coreea,
China etc.) şi considerăm că se
poate vorbi chiar despre un
trend ascendent de intrare a
investitorilor din aceste zone pe
piaţa noastră. Investitorii sunt
fie tradiţionali, de exemplu
fondurile de private equity (în
principal cu sediul la Varşovia)
care investesc la noi de câţiva
ani, cât şi (în număr destul de
mare) investitori care testează
piaţa din România pentru prima
dată (fie investitori strategici,
fie fonduri globale de investiţii
care până acum nu au intrat în
România din cauza dimensiunilor reduse ale potenţialelor
societăţi ţintă)”, precizează
Mihai Măcelaru de la Noerr.
Aşa cum o arată şi natura multor tranzacţii, a unora dintre
cele asistate de Muşat şi Asociaţii, investitorii asiatici încep
să fie interesaţi de România.
Astfel, Muşat şi Asociaţii a
asistat anul trecut Industrial
Bank of Korea cu privire la
finanţarea a cinci proiecte

fotovoltaice dezvoltate în trei
regiuni diferite ale României,
China Development Bank în
legătură cu finanţarea a două
centrale fotovoltaice, un consorţiu de companii chineze de
top în legătură cu participarea şi
dezvoltarea unui important
proiect de producere de energie
electrică.
În privinţa condiţiilor de derulare a negocierilor, câţiva avocaţi au fost de acord să ne
furnizeze părerile lor. Astfel,
Anca Danilescu de la Zamfirescu, Racoţi&Partners ne povesteşte că „dificultatea negocierilor depinde atât de particularităţile fiecărei tranzacţii, cât
şi de tipologia clienţilor şi a
consultanţilor lor. Anul 2014 nu
a adus schimbări spectaculoase:
am avut parte şi de procese line
de negociere, în care participanţii la discuţii erau animaţi de
o dorinţă puternică de a face să
se mişte lucrurile spre finalizare,
dând dovadă de flexibilitate, dar
şi de negocieri anevoioase, în
special din cauza neînţelegerilor
asupra aspectelor legate de preţ,
de evaluarea societăţii ţintă etc.”
Reprezentantul Noerr merge
puţin mai departe şi explică
faptul că, în cazul tranzacţiilor
complexe care implică mai
multe părţi şi chiar mai multe
case de avocatură, negocierile
pot dura luni de zile. „De
exemplu, tranzacţia bauMax –
Adeo Group, în cadrul căreia noi
am fost avocaţii bauMax în
România de-a lungul întregului
proces, a implicat negocieri
purtate între opt firme de avocatură sau de avocaţi cu interese
de cele mai multe ori contrare,
astfel încât procesul a fost destul
de dificil de gestionat”, precizează Mihai Măcelaru.

cei mai buni avocaţi de
m&a în 2014, poTriviT
chambers and parTners
Potrivit ghidului britanic Chambers and Partners pe 2014, 34
de case de avocatură din România sunt clasificate în funcţie

„Majoritatea
covârşitoare a
investitorilor provine
din europa
(germania şi austria
aflându-se în top).
sunt în general
investitori tradiţionali,
numărul celor care
investesc în premieră în
românia fiind relativ
redus.“
anCa DanIlesCU,
Partener senior
la zamfirescu,
racoţi&Partners

de reuşitele lor pe piaţa de
fuziuni şi achiziţii. Evaluarea
făcută de Chambers and Partners
împarte casele de avocatură în
cinci clase de excelenţă. Analiza acestui sector indică o
evoluţie puternică începută în
urmă cu doi ani şi care continuă
şi în 2015. Societatea britanică
menţionează că sectorul agroindustrial a ajuns la un stadiu de
dezvoltare care face posibile
investiţii mari în viitor. Un
amestec solid şi divers de
proprietari de terenuri şi de
fermieri, cu precădere italieni,
olandezi, danezi sau spanioli,
au făcut deja achiziţii semnificative de dimensiuni considerabile (de exemplu portofoliile
individuale de peste 10.000 de
hectare), care ar putea deveni
acum obiectul unor investiţii la
scară largă.
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creşterea consumului
şi încrederea în viitor
Pot ajuta mediul de afaceri
Interviu cu anDa rojansChI, Partener, head of Corporate M&a, D&B David şi Baias.
De Cristian Pavel

specializată pe fuziuni şi achiziţii, anda rojanschi rămâne un fin observator al domeniului. comentând
evoluţiile respective, avocata spune că valoarea medie a unei tranzacţii M&a s-a menţinut relativ scăzută în
2014 şi în prima parte a anului 2015, fiind de aproximativ 20 de milioane de euro.
Din perspectiva complexităţii însă, lucrurile se văd altfel: aceasta rămâne ridicată, întrucât în tranzacţiile în
curs de negociere în această perioadă intervin elemente de insolvenţă sau pre-insolvenţă şi sunt întâlnite oferte
de fuziune sau de realizare a unor tranzacţii prin schimb de acţiuni.

Dispuneţi de o experienţă
relevantă în negocierea şi
structurarea unor tranzacţii
corporatiste şi imobiliare
complexe, coordonând
realizarea analizei juridice a
activităţii care formează
obiectul tranzacţiei în domenii
variate, dar asistând şi procese
delicate de restructurare
(fuziuni şi divizări, procese de
integrare post-achiziţie etc.).
este în ultima vreme mai
ofertantă piaţa M&a de pe
plan local în lipsa unor
investiţii consistente?
Domeniul M&A este întotdeauna ofertant pentru un avocat,
întrucât este unul dintre cele
mai spectaculoase domenii ale
dreptului.
Aş spune, de asemenea, că am
sesizat în 2015 o tendinţă de
creştere a numărului tranzacţiilor, generată de o mai mare
flexibilitate a vânzătorilor, dar
şi de alţi factori, cum sunt
contextul politic regional sau
creşterea economică. Este
adevărat că valoarea medie a
unei tranzacţii s-a menţinut
relativ scăzută în 2014 şi prima
parte a anului 2015, fiind de
aproximativ 20 milioane euro.
Din perspectiva complexităţii
însă, pot spune că aceasta rămâne ridicată, întrucât adesea
în tranzacţiile în curs de nego-

poate prelungi semnificativ
durata tranzacţiei.

„în condiţiile
în care ratele de
creştere economică
au fost mici
în ultimii ani,
societăţile
puternice încearcă
să obţină creşterea
cotei de piaţă
anorganic,
prin fuziuni
şi achiziţii.”

ciere, în această perioadă intervin elemente de insolvenţă sau
pre-insolvenţă şi sunt mai des
întâlnite ofertele de fuziune sau
realizarea unei tranzacţii prin
schimb de acţiuni. În plus,
grupurile de societăţi româneşti
având de multe ori activitate
multi-sectorială, este necesară o
restructurare pre-tranzacţie, de
exemplu prin separarea activităţii principale de proprietăţile
imobiliare sau de activităţile
secundare, cumpărătorii vizând
de obicei un anumit domeniu.
Or, o astfel de restructurare
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sunt, pe termen lung,
restructurările, consolidările,
fuziunile şi achiziţiile o alternativă de dezvoltare a unei
economii faţă de investiţiile
străine şi locale sau faţă de
start-up-urile mai numeroase
ce ar trebui să apară?
Cele două modalităţi de dezvoltare a afacerii nu se exclud
reciproc. Există afaceri care se
vând la preţuri incredibile la
puţin timp după start-up (şi am
avut în România în ultimii ani
câteva exemple în sectorul
tehnologiei), după cum sunt
pieţe ajunse la maturitate, unde
creşterea se poate obţine mai
curând prin fuziuni şi achiziţii,
întrucât ar fi dificil ca un startup să câştige o cotă de piaţă
semnificativă într-un termen
mediu.
a depăşit românia nivelul
critic privind numărul
cazurilor de insolvenţă? Cum
apreciaţi că vor evolua aceste
speţe în următoarea perioadă?
În perioada de criză, presa a
vorbit despre „fenomenul“ insolvenţelor. În anul 2014 însă,
ca şi în prima parte a anului
2015, revenirea economiei este

vizibilă şi în acest domeniu,
întrucât numărul dosarelor de
insolvenţă a scăzut semnificativ. Credem că noua lege a
insolvenţei, la redactarea căreia
avocaţii D&B au contribuit prin
favorizarea restructurării, va
ajuta şi la scăderea ponderii
falimentelor în totalul insolvenţelor, care este în acest
moment covârşitoare.
Pe fondul unei subfinanţări
acute sau cronice, al unui
blocaj financiar nefericit şi
neprevăzut sau al unor
oportunităţi de dezvoltare
imposibil de exploatat fără un
aport financiar considerabil,
unii antreprenori români
recurg la cedarea controlului
propriului business către
fonduri de investiţii sau
„confraţi” mai mari. e natural
şi avantajos ca afacerile
româneşti să treacă, din
raţiuni pur economice, în
mâini străine?
Un cunoscut economist britanic, John Kay, spunea că fuziunea este adesea o alternativă
convenabilă la insolvenţă, lucru
mai ales adevărat într-o perioadă de criză.
Dincolo de acest lucru, ceea ce
descrieţi este un fenomen normal, pe pieţele ajunse la
maturitate, unde concurenţa

m&a

de It, de servicii etc. Vor putea
aceste afaceri să crească pe
mai departe organic sau
anorganic?
Orice companie îşi propune
creşteri de venituri de la un an
la altul. În condiţiile în care
ratele de creştere economică au
fost mici în ultimii ani, societăţile puternice încearcă să
obţină creşterea cotei de piaţă
anorganic, prin fuziuni şi achiziţii. Fiecare dintre pieţele menţionate are o dinamică proprie:
sectorul bancar este într-un
proces clar de consolidare şi mă
aştept ca acest lucru să continue
în următorii ani, iar sectorul IT
este un domeniu aparte, în care
creşteri spectaculoase, organice, au avut la bază produse
inovative. Cât priveşte serviciile, o piaţă deosebit de activă
în acest moment este cea a
serviciilor medicale, unde sunt
câţiva jucători care au ajuns
deja, prin achiziţii succesive,
dar şi prin investiţii, la o dimensiune care îi face interesanţi
pentru mari investitori din
Europa sau Statele Unite, putând propune valori tranzacţionale mari, mai rar întâlnite în
piaţa românească.
D&B David şi Baias numără
în aria sa de expertiză
„fuziuni şi achiziţii” referinţe
de marcă în domeniul retailului (Mega Image, altex, BPI
etc.). Cum se explică frenezia
şi apetenţa românilor faţă de
marile locaţii de shopping în
condiţiile în care veniturile
medii ale românilor sunt încă
scăzute, consumul îşi revine cu
greu şi gradul de îndatorare
rămâne semnificativ?

este puternică. Aş spune mai
ales că tabloul nu este atât de
sumbru, existând în România
multe afaceri antreprenoriale
care sunt lideri de piaţă în
sectoarele lor sau chiar pieţe
dominate de afaceri antreprenoriale, cum este, de exemplu,
piaţa produselor procesate din

carne sau piaţa producătorilor
de mobilă.
există destul de multe voci
care spun că românia are
nevoie de consolidare şi concentrare în mai multe domenii,
că există pe plan local prea
multe bănci comerciale, firme

Statisticile arată că în ultima
perioadă consumul a crescut în
multe domenii. În acest context,
scăderea TVA şi a altor taxe
este foarte importantă şi ar
trebui de asemenea să stimuleze
o creştere a consumului.
Până la urmă, vorbim aici
despre o creştere a încrederii
care se manifestă atât la nivel

individual, prin creşterea consumului, cât şi la nivel general,
prin creşterea investiţiilor şi a
economiei româneşti.
Creşterea încrederii a rezultat şi
din studiile de piaţă publicate.
Astfel, potrivit PwC Global
CEO Survey 2015, 44% dintre
directorii generali din România
spun că sunt foarte optimişti în
ceea ce priveşte perspectiva
creşterii veniturilor companiilor
lor în următorul an, procent în
creştere prin raportare la procentul de 39% de anul trecut. Pe
termen mediu, directorii generali din România sunt încă şi
mai încrezători, 54% spunând
că sunt foarte siguri de
perspectivele de creştere ale
companiilor lor în următorii trei
ani (media la nivel global este
de 49%).
există statistici controversate
privind mersul economiei
româneşti din ultimul timp. Pe
de o parte, PIB-ul creşte
nesperat de bine, pe altă parte,
consumul de energie scade
inexplicabil. Inflaţia a ajuns la
un record minim, dar şi investiţiile sunt mult mai reduse.
Cum vedeţi dumneavoastră,
ca expert, că stau lucrurile cu
adevărat: suntem pe calea cea
bună, sau mai degrabă ni se
pare?
Cred, într-adevăr, că sunt
semnale ale creşterii economiei româneşti, într-un context
extern favorabil (redresarea
economică din Zona Euro),
deşi destul de fragil. În ceea ce
priveşte scăderea consumului
de energie, acesta nu este chiar
inexplicabil. Vorbim de o decuplare a creşterii economice
de creşterea consumului energetic ca urmare a modificării
structurale a economiei (reducerea ponderii industriei
prelucră toare cu consumuri
energetice mari), dar şi de
îmbunătăţirea semnificativă a
eficienţei energetice, ca urmare a implementării diverselor
reglementări europene în domeniu.
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restructurarea Portofoliilor
bancare – vedeta celui mai activ
jucător din m&a,
ţuca zbârcea & asociaţii
De georgeta

Clinca

Pentru casa de avocatură ţuca zbârcea & asociaţii, 2014 a însemnat în principal tranzacţii din zona bancară,
ponderea acestor tipuri de proiecte urmând să se menţină şi pe parcursul anului curent, însă avocaţii firmei au
fost implicaţi şi în alte deal-uri din sectoare precum energia, It&c, agri-business, retail/real estate,
infrastructură etc.

hiar dacă, „pe fondul încetinirii
investiţiilor
străine directe (comparativ cu nivelul anilor 20062008), volumul pieţei de M&A
este mai mic, semnalele din
primul semestru al lui 2015
indică faptul că anul acesta vom
asista la câteva tranzacţii mari,
cel mai probabil cu valori
record pentru România”, spune
Ştefan Damian, Deputy Manager la Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Acesta precizează că există
multă efervescenţă în sectorul
bancar, nu neapărat pe partea de
finanţare, dar mai ales în ceea
ce priveşte restructurarea, consolidarea şi curăţarea bilanţurilor băncilor.
Consolidarea în domeniul bancar va continua, fie prin transfer
de întreprindere/activităţi sau
preluări. Sectorul sănătăţii şi
industria farmaceutică captează, de asemenea, atenţia investitorilor şi nu este exclus să aibă
loc câteva tranzacţii de anvergură în perioada următoare.
Energia şi infrastructura au un
potenţial uriaş, însă majoritatea
investiţiilor pe scară largă în
aceste domenii sunt proiecte
publice, aşa încât concretizarea

C

lor va necesita mult mai mult
efort şi determinare din partea
Guvernului.
„E clar că, atâta timp cât economia nu are un trend ascendent şi riguros, şi deal-urile în
care suntem implicaţi vor fi pe
măsura creşterii economice.
Lipsa de noi investiţii străine
este principala cauză a
încetinirii activităţii de fuziuni
şi achiziţii, iar acţiunile DNA şi
ANAF din ultima perioadă,
precum şi absenţa unor măsuri
de stimulare economică au fost
printre motivele care au generat
această situaţie. Este păcat,
întrucât potenţial există, iar
pentru ca situaţia să se îmbunătăţească, trebuie să existe o
strategie şi o viziune coerentă
măcar pe termen mediu, iar aşa
ceva cade în sarcina guvernului”, precizează Ştefan Damian.
Potrivit datelor Finmedia obţinute din surse publice, printre
tranzacţiile în care au fost
implicaţi avocaţii Ţuca Zbârcea
& Asociaţii se numără:
asistenţă acordată UniCre-

dit Ţiriac Bank în achiziţia
portofoliului Corporate al
RBS România, reprezentând
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„Din punctul meu de
vedere, singurele
schimbări importante
în ceea ce priveşte piaţa
de fuziuni şi achiziţii
s-ar putea produce cu
privire la valoarea
anumitor deal-uri şi
nicidecum sub aspectul
volumului – în
principiu vor fi la fel de
multe tranzacţii mici ca
şi până acum.“
ştefan DaMIan,
Deputy Managing
Partner Ţuca zbârcea
& asociaţii

active de aproximativ 260
milioane euro şi depozite de
aproximativ 315 milioane
de euro, tranzacţie în continuarea rolului avut de echipa Ţuca Zbârcea & Asociaţii
în preluarea portofoliului de
Retail şi Private Banking al
RBS România din aprilie
2013;
asistenţă acordată Transilvania Look şi NCN Studio
TV în achiziţia acestora de
către Intel Sky Broadcast
Ltd., companie ce preluase
în anul 2014 drepturile comerciale de mass-media privind meciurile de fotbal din
cadrul Campionatului Liga
1 şi din cadrul Cupei Ligii;
asistenţă acordată MVM,
cea mai mare companie de
stat din Ungaria, în achiziţia unui pachet de acţiuni
reprezentând 90% din
capitalul social al Hivatalos
SRL, societate care operează un sistem de microhidrocentrale în Harghita,
tranzacţia marcând, conform
presei, intrarea liderului
pieţei de energie din Ungaria pe segmentul de producţie de energie din România.

fisc alitate

desPre noul cod fiscal
şi de Procedură fiscală
De gabriel

Biriş, avocat

După un efort uriaş atât din partea specialiştilor din Ministerul de finanţe, cât şi a experţilor care au participat
(pro bono) în toţi aceşti ani la consultări, efort început încă din 2011, Parlamentul a aprobat în sfârşit noile
coduri – codul fiscal şi codul de procedură fiscală.
la data la care scriu acest material codurile nu fuseseră încă promulgate de Preşedinte, existând motive de
îngrijorare cu privire la efectele unor reduceri de cote, în special cota de tva redusă de la 24% la 19%.
Plec însă de la premisa că cele două coduri vor fi promulgate şi publicate în Monitorul oficial în forma în care
au fost aprobate de Parlament.

i. codul fiscal
Avem două direcţii de modificare
faţă de Codul fiscal în vigoare.
Prima direcţie confirmă o ruptură severă produsă în filozofia
fiscală a Guvernului la sfârşitul

anului trecut. Dacă în 2012,
2013 şi începutul lui 2014 am
văzut o frenezie în a mări impozite şi taxe sau de a introduce
noi taxe (precum impozitul de
1,5% pe construcţii), din a doua
jumătate a lui 2014 am văzut un
trend invers: reduceri de taxe.

Am avut mai întâi scăderea
semnificativă a CAS datorat de
angajator (de la 20,8% la 15,8%),
reducerea taxei pe construcţii
(de la 1,5% la 1%), exceptarea
de la impozitul pe profit, în
anumite condiţii, a câştigurilor
de capital (ceea ce a pus Ro-

mânia pe harta locaţiilor pentru
companii de tip holding!), dar şi
reducerea semnificativă a TVA
la toate alimentele şi băuturile
nealcoolice (de la 24% la 9%).
Reducerile de taxe continuă şi
în noul Cod fiscal, în special în
zona impozitelor indirecte.
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1. Tva
Prima şi probabil cea mai importantă reducere este cea a cotei
standard de TVA, de la 24% la
19%, revenindu-se astfel la cota
de TVA din iunie 2010. În plus,
deputaţii au decis şi aplicarea
cotei de 9% pentru berea la
halbă servită în restaurante şi au
majorat la 450.000 de lei (de la
380.000 lei) pragul de aplicare a
cotei reduse de TVA pentru
livrările de locuinţe.
O altă măsură importantă este
reintroducerea măsurilor de
taxare inversă la livrările de
imobile, măsură care are un
dublu impact: reducerea fraudei
de TVA în sector, dar şi a
costurilor de finanţare în cazul
achiziţiei de imobile (terenuri
construibile şi clădiri). În plus,
se reduc semnificativ şi costurile
de administrare, eliminându-se
un număr semnificativ de cereri
de rambursare de TVA.

2. accize
După ce în 2013 şi 2014 accizele
au crescut semnificativ (prin
adoptarea unui curs de conversie
artificial), în special la benzină
şi motorină (acciza suplimentară
de 7c/l), iar în 2015 s-a evitat
scăderea lor prin trecerea la
accize calculate în lei (folosind
însă un curs de 4,738 lei/1 euro),
noul Cod vine cu accize
semnificativ mai mici (aprox.
20%) pentru alcool şi combustibili. De exemplu, la motorină
acciza scade de la 1 897,08
lei/1.000 l la 1 518,04lei/1.000 l,
scădere de 20%. În plus, noul
Cod fiscal vine şi cu eliminarea
completă a accizelor nearmonizate, pentru produse considerate
a fi de lux (autoturisme cu capacitate mai mare de 3.000 cc,
bijuterii, yacht-uri etc.).

3. impoziTul
pe consTrucţii
Impozitul pe construcţii, introdus fără niciun fel de consultări

din 2014, a fost eliminat complet din noul Cod fiscal. Este o
măsură înţeleaptă, ce repară o
gravă greşeală de politică
fiscală. În fapt, acest impozit –
deja redus din 2015 – a fost un
impozit pe investiţii ce a afectat
nu numai sectorul energetic
(pentru care a fost de fapt
introdus), dar şi agricultura sau
sectorul logistic.

4. impoziTul
pe dividende
Impozitul pe dividendele primite de rezidenţi revine la
nivelul din 2004 – 5%, faţă de
16% în prezent. Este o reducere
semnificativă, ce putea fi însă şi
mai mare ţinând cont de faptul
că în varianta adoptată de
guvern impozitul pe dividende
fusese eliminat cu totul.
Cea de-a doua direcţie de
modificare a Codului Fiscal o
reprezintă reformarea unor
impozite, reaşezarea bazei de
calcul. Două sunt impozitele
care suferă transformări de
acest gen: contribuţiile sociale
obligatorii şi impozitul pe
clădiri. Din păcate, în ambele
cazuri reformele au fost făcute
doar pe jumătate, nici guvernul
şi nici parlamentul neavând
determinarea să ducă lucrurile
până la capăt. În plus, un alt
domeniu care avea mare nevoie
de a fi reformat, cel al impozitului pe autoturisme, nu a fost
deloc modificat, din considerente pe care eu unul nu le-am
înţeles.

5. conTribuţiile sociale
După cum ştim, contribuţiile
sociale obligatorii reprezintă
cea mai importantă sursă de
venituri pentru bugetul consolidat, mai mare chiar şi decât
TVA. Reglementarea acestor
contribuţii a evoluat însă haotic,
nevoia de lărgire a bazei de
calcul al contribuţiilor ducând
la numeroase modificări, unele
dintre ele cu efecte ridicole în
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practică: persoane fără venituri,
dar care au primit sume derizorii (de multe ori neridicate) ca
dividende din acţiunile primite
în urma procesului de privatizare. Personal, am văzut o
decizie de impunere de 468 de
lei pentru un venit de 8 lei (!!!).
În
plus,
reglementarea
contribuţiilor devenise exagerat
de complicată şi confuză,
practic contribuţiile fiind
reglementate pentru fiecare tip
de venit în parte, cu diferenţe
uriaşe între ele. De exemplu,
pentru acelaşi cost total pentru
beneficiar, rezultatul net pentru
prestator este cu 60% mai mare
în cazul veniturilor din drepturi
de autor faţă de venitul din
contracte de muncă…
Noul Cod aduce câteva lucruri
importante:
Reduce diferenţele dintre
contribuţiile datorate pentru
diferite tipuri de venituri;
Plafonează baza de calcul
şi a contribuţiei individuale
de asigurări de sănătate
(5,5%) în cazul veniturilor
din salarii şi activităţi independente.
Din păcate, aceste măsuri sunt
doar o mică parte din reforma
cerută de noi şi este puţin probabil ca acestea să ajute la
normalizarea pieţei muncii,
normalizare de care depinde
atractivitatea României pentru
investitori. Rămân de făcut în
viitor câteva lucruri importante:
Reducerea plafonului pentru baza de calcul al contribuţiilor la 3 salarii medii (şi
nu 5);
Plafonarea şi a bazei de
calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajator.
Acum avem plafonarea
doar a bazei de calcul al
contribuţiei de asigurări
sociale (15,8%), dar şi aceea
pe fondul de salarii (nr.
angajaţi*5 salarii medii) şi
nu pe suma bazelor de calcul al contribuţiei individuale;
Eliminarea diferenţelor
de contribuţii datorate în

cazul veniturilor din salarii
şi al celor din alte tipuri de
venituri;
Simplificarea reglementărilor şi eventual unificarea
contribuţiilor în una singură.

6. impoziTul pe clădiri
În prezent, impozitul pe clădiri
este calculat în funcţie de cine
este proprietar (persoană fizică
sau juridică), de tipul clădirii
(în cazul persoanelor fizice) sau
de valoarea de inventar (în
cazul persoanelor juridice). În
cazul persoanelor fizice, impozitul depinde şi de mărimea
clădirilor, de localitatea şi zona
în cadrul localităţii în care se
află, dar şi de alte criterii.
Acest sistem de calcul prezintă
destul de multe dezavantaje, pe
care le enumăr mai jos:
Impozitul datorat de
persoane fizice fiind mult
mai mic decât cel datorat de
persoane juridice, apar distorsiuni concurenţiale;
Impozitul datorat de persoane juridice fiind calculat
în funcţie de valoarea de
inventar (care depinde şi de
calitatea construcţiei, nu
numai de mărime) descurajează (prin supraimpozitare) investiţiile de calitate;
Valoarea de inventar
trebuind a fi reevaluată din
3 în 3 ani, rezultă impredictibilitate atât a cheltuielilor
cu impozitul, cât şi a veniturilor bugetelor locale. În
plus, se generează riscuri
pentru companiile care fie
omit să facă reevaluarea, fie
pur şi simplu nu o înregistrează corect în contabilitate.
Noul Cod fiscal reuşeşte să
elimine (parţial) doar problema
distorsiunilor
concurenţiale
între persoane fizice şi juridice,
diferenţierea făcându-se acum
în funcţie de folosinţa clădirii
(locuinţă/alte folosinţe), nu şi
problema valorii impozabile
egale cu valoarea de inventar
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(cu excepţia clădirilor cu destinaţie de locuinţă deţinute de
persoane fizice, unde valoarea
impozabilă rămâne cea din
prezent).
Pe scurt, impozitele pe clădiri
vor fi calculate după cum urmează:
În cazul clădirilor cu destinaţie de locuinţă, impozitul va fi între 0,08% şi 0,2%
din valoarea impozabilă. În
prezent, cotele sunt de 0,1%
pentru persoane fizice şi
între 0,25% şi 1,5% pentru
persoane juridice. Pentru
persoane fizice, valoarea
impozabilă este calculată în
funcţie de valorile date în
Codul fiscal, pentru persoane fizice, şi valoarea de
inventar pentru persoane
juridice. Vedem deci o
scădere semnificativă a
impozitului datorat pentru
locuinţe de către persoanele
juridice;
În cazul clădirilor cu altă
destinaţie (în principal clădiri cu destinaţie comercială:
birouri, spaţii industriale,
spaţii comerciale, hoteluri
şi restaurante), impozitul va
fi între 0,2% şi 1,3% (azi,

între 0,25 şi 1,5%) din valoarea de inventar, indiferent cine este proprietarul.
Aparent, vedem o scădere a
cotelor, dar în realitate ele
pot fi mai mari (1,95% faţă
de 1,8% în prezent), prin
aplicarea majorării permise
de lege pentru consiliile
locale cu încă 50% (20% în
prezent). Personal, nu înţeleg rostul acestei majorări
atât timp cât oricum există
un ecart în care consiliile
locale pot decide;
Pe lângă majorarea de
50% menţionată anterior,
consiliile locale mai pot
dispune şi majorarea cu
până la 500% a impozitului
în cazul terenurilor agricole
nelucrate cel puţin 2 ani.
De remarcat că a fost eliminată
complet majorarea impozitului
cu până la 300% în cazul
persoanelor fizice care deţin
mai multe clădiri, dar şi
majorarea pentru clădirile mai
mari de 150 mp deţinute de
persoane fizice.
Rămâne pentru viitor eliminarea completă a diferenţelor
de impozit între persoane fizice
şi juridice (pentru acelaşi tip de

clădire), dar şi renunţarea la
valoarea de inventar ca bază de
calcul al impozitului.

ii. codul de
procedură fiscală
Dacă în cazul Codului Fiscal
putem afirma că este fără
îndoială unul semnificativ mai
bun decât ce avem acum, nu
acelaşi lucru îl putem spune şi
despre noul Cod de procedură
fiscală, care nu elimină dezechilibrele între drepturile
procesuale ale ANAF şi cele ale
contribuabilului.
Nici măcar introducerea în
Codul de Procedură a principiului „in dubio contra fiscum”
(prevederile neclare din legea
fiscală se interpretează în favoarea contribuabilului – art.
13 alin. (6)) nu este în măsură
să ajute semnificativ, datorită
condiţionărilor suplimentare
introduse. În condiţiile în care,
înainte de a aplica acest
principiu, prevederile legislaţiei
fiscale susceptibile de mai
multe înţelesuri se interpretează
în sensul în care corespund cel

mai bine obiectului şi scopului
legii (art. 13 alineatul (4)), este
greu de crezut că inspectorul va
mai avea vreo neclaritate,
obiectul şi scopul legii fiind în
mod evident stabilirea şi plata
de către contribuabil a impozitului şi nu neplata lui...
Trebuie însă să remarcăm faptul
că multe dintre excesele prezente în proiectul de Cod de
procedură fiscală aprobat de
Guvern au fost filtrate de Senat
şi mai apoi de Camera Deputaţilor, camera decizională.
Acest lucru nu s-a întâmplat însă
şi în cazul nou introdusei
penalităţi de nedeclarare, care
urmează să se aplice, suplimentar faţă de dobândă (0,02%/zi) şi
penalitatea de întârziere (0,01%/
zi), pentru toate sumele stabilite
suplimentar de către organele de
control fiscal. Practic, pentru
sumele stabilite suplimentar de
către inspectori accesoriile cresc
de la 0,05%/zi în prezent la
0,11%/zi de la 1 ianuarie 2016,
adică mai mult decât dublu!
Reglementarea acestei noi
penalităţi conţine şi o prevedere
cel puţin ciudată: ea nu se aplică
dacă obligaţiile fiscale principale declarate incorect de contribuabil şi stabilite suplimentar de
inspector prin decizie de
impunere rezultă din aplicarea
de către contribuabil a legislaţiei
potrivit normelor, instrucţiunilor
comunicate contribuabilului de
către organul fiscal central (!!!).
Cu alte cuvinte, Codul de
Procedură statuează că organul
fiscal central nu prezintă niciun
fel de încredere pentru contribuabil… În acest context, cum
rămâne cu „in dubio contra
fiscum”?
În mod evident, mai sunt multe
de făcut, dar am convingerea că
un dialog constant şi susţinut,
bazat pe buna credinţă, între
reprezentanţii mediului de
afaceri şi cei ai Ministerului de
Finanţe, inclusiv ai ANAF, va
putea aduce prevederi mai
bune, mai eficiente, atât pentru
contribuabil, cât şi pentru stat.
Există soluţii win-win, aşa cum
s-a văzut la Codul fiscal.
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cedo – cel mai eficient instrument
de Punere în Practică a drePturilor
şi libertăţilor fundamentale
De av.

DIana elena DragoMIr

în vigoare de peste 62 de ani, convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, prin mecanismul său propriu de implementare, şi anume curtea europeană de la strasbourg, a
devenit treptat cel mai eficient şi actual instrument de punere în practică a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale.

i aceasta pentru că instanţele interne, naţionale,
sunt obligate să aplice
dispoziţiile Convenţiei.
Statul Român a ratificat Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor

{

Fundamentale, la data de 07 iunie 1995, prin Legea nr. 79/1995.
De altfel, Convenţia a fost încorporată în legislaţia naţională
şi face parte din dreptul intern
în toate statele membre ale
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Consiliului Europei. Competenţa CEDO de a constata violări
împotriva statelor care nu îşi
respectă angajamentele a făcut
ca atunci când nu ţi se face
dreptate acasă, în statul în care
locuieşti, în care călătoreşti sau

lucrezi, să te poţi plânge la CEDO,
pentru ca acel stat să poată fi
tras la răspundere şi obligat să
repare nedreptatea făcută.
De-a lungul anilor, CEDO s-a
dovedit a fi un sistem viu, care

cedo

a evoluat odată cu societatea, în
principal prin două modalităţi.
Pe de o parte, Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, prin
jurisprudenţa sa, a interpretat,
actualizat şi explicat constant
prevederile Convenţiei, nu de
puţine ori extinzând şi aplicând
dispoziţiile acesteia asupra unor
situaţii care nu puteau fi anticipate la momentul semnării
Convenţiei, precum, spre exemplu: protejarea surselor jurnaliştilor, percheziţie corporală,
sinucidere asistată, probleme
legate de avort sau dreptul la
viaţă al embrionilor, sclavia
domestică, practicarea concomitentă a două profesii liberale,
mediul înconjurător.
Pe de altă parte, evoluţia Convenţiei s-a făcut şi prin Protocoale adiţionale care au adăugat fie noi drepturi şi libertăţi
fundamentale, fie interdicţii pentru statele membre. Spre exemplu, Protocolul nr. 1 a extins
sfera garanţiilor CEDO asupra
proprietăţii, iar Protocolul nr. 13
a abolit pedeapsa cu moartea.

Deşi CEDO nu se poate autosesiza, examinarea plângerilor
de violare a Convenţiei cu care
a fost sesizată, fie ele individuale, fie inter-statale, a fost
suficientă pentru a modela
legislaţia naţională a tuturor
statelor membre din Consiliul
Europei şi a impune prin jurisprudenţa sa, obligatorie la nivel
naţional, aceleaşi standarde de
garantare a drepturilor şi libertăţilor naţionale.

sTrucTura cedo
şi cum esTe
reprezenTaTă românia
Curtea Europeană de la Strasbourg, CEDO, este formată
dintr-un număr de judecători
egal cu numărul statelor membre ale Consiliului Europei,
state semnatare ale Convenţiei,
în prezent, 47, şi asistată de o
grefă. Judecătorii de la CEDO
sunt aleşi de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,
pentru un mandat unic de 9 ani,
dintr-o listă de 3 candidaţi,

înaintată de către fiecare stat în
parte. Deşi aleşi ca judecători
naţionali, în numele statelor
care i-au propus, în timpul
mandatului ei sunt complet
independenţi şi nu pot desfăşura nici un fel de activitate
incompatibilă cu obligaţia de a
rămâne independenţi şi imparţiali.
Grefa este formată din jurişti,
personal tehnic-administrativ şi
traducători, angajaţi pentru a
oferi Curţii suportul necesar
activităţilor judiciare. La grefa
Curţii Europene lucrează un
număr de 708 persoane, dintre
care 39 sunt români.
CEDO judecă toate cauzele cu
care este sesizată în complet de
judecător unic – atunci când
constată că cererile sunt inadmisibile, în Comitet de 3 judecători – atunci când este vorba
de cazuri repetitive în care
CEDO a statuat o jurisprudenţă
constantă, cauze „tip” Brumărescu, spre exemplu, în Camera
de 7 judecători – atunci când

plângerea cu care este sesizată
Curtea comportă mai multe
dezbateri şi discuţii, şi în mod
excepţional în Marea Cameră
de 17 judecători, doar atunci
când o Cameră se desesizează
în favoarea Marii Camere sau
când un recurs (cerere de
retrimitere) a fost acceptată.
Niciodată un judecător naţional
nu poate forma un complet de
judecător unic pentru a pronunţa decizii în cauze care au la
bază plângeri ale conaţionalilor
săi şi doar în cazuri absolut
excepţionale poate face parte
dintr-un Comitet de 3 judecători. Judecătorul naţional este
însă întotdeauna membru al
Camerei de 7 judecători, alături
de Preşedintele Secţiei din care
face parte, împreună cu alţi 5
judecători desemnaţi prin rotaţie, sau al Marii Camere de 17
judecători, constituită din Preşedintele Curţii Europene, Vicepreşedinţii Curţii, Preşedinţii de
Secţie şi alţi judecători aleşi
prin tragere la sorţi. În cazul
judecării unei cauze în recurs
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(ca urmare a unei retrimiteri)
sunt excluşi din componenţa
Marii Camere judecătorii care
au examinat iniţial plângerea.

decizii în 11 cazuri. Curtea
menţionează că s-au formulat 2
cereri de măsuri interimare şi că
ambele au fost respinse.

în medie peste 50.000 pe an,
sunt cereri individuale care
vizează încălcarea propriilor
drepturi şi libertăţi.

Din punct de vedere administrativ, în acest moment CEDO
este organizată în cinci Secţii şi
Secţia Filtru, toate având un
Preşedinte, un Vicepreşedinte,
un grefier de Secţie şi un număr
de judecători. Judecătorul naţional al României face parte
din Secţia a III-a, având ca
Preşedinte pe judecătorul naţional al Andorrei, Josep Casadevall, şi vicepreşedinte pe
judecătorul naţional al Spaniei,
Luis López Guerra, alături de
judecătorii naţionali ai Slovaciei, Jan Šikuta, San Marino
Kristina Pardalos, al Olandei,
Johannes Silvis, al Republicii
Moldova, Valeriu Griţco, şi al
Serbiei, Branko Lubarda. Grefier de Secţie este dl. Stephen
Phillips.

Plângerile împotriva Statului
Român, soluţionate de CEDO
în anul 2014, au vizat încălcări
ale demnităţii umane, în principal condiţiile de detenţie şi
aplicarea de tratamente inumane şi degradante (29 de cauze),
dreptul la un proces echitabil
(18 cauze), dreptul la libertate
(12 cauze), respectarea vieţii
private şi de familie (10 cauze),
lipsa unei anchete efective (9
cauze), durata procedurii (6
cauze), decizii naţionale nepuse
în executare (3 cauze), dreptul
la proprietate (6 cauze), dreptul
la viaţă (1 cauză), condamnări
în lipsa unei legi care să
prevadă fapta ca infracţiune (1
cauză), libertatea de expresie (1
cauză), libertatea de asociere (1
cauză), dreptul la un remediu
efectiv (1 cauză) şi alte articole
ale Convenţiei (1 cauză).

La nivelul întregii Curţi Europene, aproape jumătate din numărul total al hotărârilor vizează
încălcarea dreptului la un proces
echitabil, durata procedurilor şi
încălcarea dreptului la proprietate, iar peste 10% sunt încălcări
care vizează dreptul la viaţă, la
demnitatea umană, precum şi
violarea interdicţiei ca o persoană să fie supusă unor tratamente inumane şi degradante.

Există şi situaţii în care judecătorul naţional nu poate face
parte dintr-un complet şi nu
poate delibera din motive de
abţinere, indisponibilitate sau
scutire şi, atunci, Guvernul
numeşte un judecător ad-hoc.
De la data aderării la sistemul
Convenţiei, România a avut la
CEDO trei judecători naţionali:
dl. Marin Voicu (1996-1998),
dl. Corneliu Bîrsan (19982013) şi, în prezent, d-na Iulia
Antoanella Moţoc.

de ce esTe românia
frunTaşă la
condamnări
În anul 2014, România a ocupat
locul 8 (din 47 de state membre) raportat la numărul de
plângeri adresate CEDO per
număr de locuitori (după Serbia, Liechtenstein, Ucraina,
Moldova, Croaţia, Muntenegru,
Ungaria) şi locul 5 ca număr
total de plângeri pe rolul Curţii
Europene (după Ucraina, Italia,
Rusia, Turcia).

Diana-Elena Dragomir este
unul dintre puţinii avocaţi
din România specializaţi în
cadrul Curţii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO),
ﬁind singurul avocat român
selecţionat în 2003 de către
Consiliul Europei pentru
specializare în cadrul
CEDO, la Strasbourg. A
condus de-a lungul
timpului mai multe cazuri
„nouvelles aﬀairs”, situaţii în
care Curţii Europene i se
aduc spre soluţionare
problematici noi, dar şi
cazuri importante,
complexe şi notorii la nivel
naţional.
Diana-Elena Dragomir a
pus bazele Diana Dragomir
şi Asociaţii, casă de
avocatură care, pe lângă
accentul pus pe speţele
adresate CEDO, deţine
expertiză în multe alte
domenii.

Într-o radiografie mai exactă, în
anul 2014, Curtea de la Strasbourg a analizat 7.223 de plângeri formulate împotriva Statului Român, dintre care 7.096
au fost declarate inadmisibile
sau au fost scoase de pe rol.
Potrivit datelor publicate pe siteul său oficial, CEDO a pronunţat
87 de hotărâri în 127 de cazuri
(pentru două sau mai multe
cazuri conexate s-a pronunţat o
singură hotărâre), în 74 dintre
acestea Curtea Europeană a
sancţionat cel puţin o violare a
Convenţiei
Europene
a
Drepturilor Omului, a constatat
că nu există nici o violare în 2
cazuri şi a luat diferite alte
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Tot în anul 2014, Statul Român
şi-a asumat răspunderea pentru
încălcarea dispoziţiilor Convenţiei, printr-o declaraţie unilaterală în 64 de cazuri, spre deosebire
de 2013, când a recunoscut
încălcările Convenţiei în doar 38
de cazuri şi a ajuns la o
înţelegere amiabilă cu victimele
încălcărilor Convenţiei în 51 de
cazuri, spre deosebire de 2013,
când s-au încheiat înţelegeri
amiabile în doar 29 de cauze.

Tipuri de reclamaţii
depuse la cedo
În fapt, sunt două tipuri de
cereri care pot fi adresate Curţii
de la Strasbourg: aşa-numitele
cereri individuale, care pot fi
depuse de orice persoană, grup
de persoane, firmă, societate,
ONG şi cererile inter-statale,
care pot fi depuse de un stat
împotriva altui stat.
Marea majoritate a cererilor
adresate până în prezent Curţii,

cazuri imporTanTe
reprezenTaTe de diana
dragomir şi asociaţii
în 2014
Dacă ne referim la activitatea
Societăţii noastre de avocaţi în

cedo

faţa Curţii Europene, cu
siguranţă, în anul 2014, cea mai
relevantă dintre cauzele de la
Strasbourg – şi în care s-a
pronunţat Curtea – este Mateescu împotriva României şi
nu doar prin aceea că, fiind o
cauză nouvelle-afaire, lămureşte pentru prima dată la
nivelul întregului sistem al
Convenţiei faptul că un profesionist poate practica concomitent două profesii liberale, ci
şi prin aceea că Statul Român
trebuie acum să îşi schimbe
legislaţia naţională în materia
profesiilor liberale şi să accepte
că nu este un motiv de nedemnitate să fii medic şi avocat în
acelaşi timp.
Altfel, majoritatea plângerilor
cu care am sesizat Curtea de la
Strasbourg în anul 2014 şi care
se află pe rol, \n diverse stadii
de judecată, au vizat încălcări

din sfera penalului afacerilor, a
modului în care instanţele naţionale au dispus măsuri privative de libertate, au administrat probe sau au derulat
anchete în diverse dosare
penale. Accesul la justiţie,
dreptul la apărare, dreptul la
proprietate, inclusiv sub forma
punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti au reprezentat alte încălcări cu care am
sesizat, la cererea clienţilor
noştri, Curtea Europeană şi care
se află în prezent în curs de
soluţionare.
caliTăţile unui avocaT
penTru cedo
Ori de câte ori mi se pune o
astfel de întrebare, nu pot să nu
repet că, înainte de toate, un
avocat de CEDO trebuie să ştie
carte. Carte adevărată, serioasă! Trebuie să cunoască foarte

bine nu doar procedura Curţii
Europene, ci mai ales dreptul
intern. Spre exemplu, un
avocat care nu poate verifica
remediile oferite de dreptul
naţional într-un caz concret nu
poate face o plângere admisibilă la Curtea Europeană pentru
simplul fapt că nu poate trece
de criteriul de admisibilitate al
epuizării remediilor domestice.
Din păcate, această „necunoaştere” a procedurilor Curţii, a
criteriilor de admisibilitate, a
dreptului naţional sunt şi
principalele motive pentru care
97% dintre plângerile adresate
Curţii Europene nici măcar nu
se mai înregistrează pe rolul
acesteia!
În opinia mea, un dosar bine
construit şi condus profesional
în dreptul naţional nu are cum
să rămână cu o soluţie nefavorabilă la CEDO. Este

adevărat, însă, că trebuie multă
muncă, determinare şi motivare
pentru ca, încă de la prima
instanţă naţională, să conduci
un dosar ca şi cum te-ai afla în
faţa Curţii de la Strasbourg,
invocând în apărarea celui care
ţi-a încredinţat destinul lui nu
doar dispoziţiile legislaţiei
naţionale, ci şi jurispru- denţa
Curţii Europene, obligatorie
pentru oricare dintre instanţele
naţionale din statele membre
ale Consiliului Europei, inclusiv România.
Sigur, în ani, experienţa, miile
de dosare lucrate şi acel „ceva”
care vine dintr-o îndelungată
activitate în faţa Curţii Europene fac diferenţa!

anul 2015 la cedo
penTru românia
Tot statistic, întrucât cifrele
reuşesc să clarifice cel mai bine
o imagine de ansamblu, la data
de 1 ianuarie 2015, pe rolul
CEDO se aflau înregistrate un
număr de 4.712 plângeri împotriva României, dintre care 312
erau alocate completului de
judecător unic, 1.688 – completului de 3 judecători, 1.336
– completului de 7 judecători
şi o cauză era deferită Marii
Camere – completul de 17
judecători.
La 31 ianuarie 2015, România
se afla pe locul 5 (după Ucraina, Italia, Rusia, Turcia) din 47
de state, cu un număr de 3.450
de plângeri pe rolul Curţii
Europene, respectiv 4,9% din
numărul total de plângeri aflate
pe rolul Curţii Europene, deci
69.750 dosare.
E mult, e puţin, cred că nu este
atât de important de stabilit.
Ceea ce contează, în ultimă
instanţă, este că, în mod sigur,
conlucrarea Curţii Europene cu
sistemul naţional de justiţie
face ca, an după an, pentru tot
mai puţini români „dreptatea să
umble cu capul spart”!
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suPravegherea tehnică,
suPravegherea tuturor
De ana PoPesCU, avocat de drept penal în cadrul Ţuca zbârcea & asociaţii

Pe măsură ce trece timpul, constatăm tot mai des cât de puţin se schimbă tendinţa legiuitorului de a oferi cu
pipeta protecţia drepturilor procesuale de care trebuie să beneficieze fiecare subiect de drept. subliniam într-un
număr anterior libertatea de care se bucură organele de urmărire penală în activităţile de supraveghere tehnică
(în principal activităţile de interceptare şi înregistrare a comunicaţiilor) şi, în acest context, nu putem să nu
observăm lipsa oricărei transparenţe, chiar ulterioară soluţionării cauzei, cu privire la maniera de utilizare a
acestor metode de cercetare.
e exemplu, am constatat recent faptul că
într-un dosar penal nu
pot fi verificate în vreun fel
indiciile sau probele pe baza
cărora au fost obţinute şi
ulterior prelungite mandatele de

D

supraveghere tehnică. Referatul
pe baza căruia Parchetul
solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi emiterea unui
mandat de supraveghere tehnică se întemeia strict pe un proces-verbal de sesizare din
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oficiu, reţinându-se o serie de
elemente de fapt privind săvârşirea unei infracţiuni. Ulterior
studierii documentelor din
dosar, am observat faptul că
susţinerile Parchetului nu beneficiau de niciun suport pro-

bator, nefiind indicată modalitatea în care organele de urmărire penală au reuşit să stabilească veridicitatea informaţiilor prezentate.
Cu privire la modalitatea de
sesizare din oficiu a organelor

drept penal

de urmărire penală, legea
impune respectarea regulii de a
se încheia un proces-verbal,
însă procurorul nu este obligat
a detalia care sunt indiciile pe
care le deţine cu privire la
săvârşirea unei infracţiuni.
Judecătorul a admis solicitarea
Parchetului, pe baza unor
expuneri teoretice generale,
fără o apreciere concretă
privitoare la elementele de fapt
descrise de către procuror sau la
motivele pentru care s-ar
impune o asemenea imixtiune
în viaţa privată a persoanelor cu
privire la care supravegherea
tehnică a fost încuviinţată.
Încheierea judecătorului de
drepturi şi libertăţi este în atare
cazuri definitivă, nefiind supusă
vreunei căi de atac şi neputând
fi contestată ulterior în cadrul
procedurii de cameră preliminară, în momentul în care se
pune în discuţie analizarea
legalităţii sesizării instanţei şi
administrării probelor în faza
de urmărire penală.
Legiuitorul condiţionează atât
emiterea, cât şi prelungirea unui
mandat
de
supraveghere
tehnică de prezentarea unor
motive temeinic justificate. În
temeiul acestora, judecătorul de
drepturi şi libertăţi poate
aprecia cu privire la existenţa
suspiciunii rezonabile legate de

legiuitorul
condiţionează
atât emiterea,
cât şi prelungirea
unui mandat de
supraveghere
tehnică
de prezentarea
unor motive
temeinic
justificate.

pregătirea sau săvârşirea unei
infracţiuni, proporţionalitatea
măsurii raportată la drepturile şi
libertăţile fundamentale şi
motivele ce ţin de celeritatea
procedurilor ori de siguranţa
desfăşurării anchetei pentru
care sunt necesare măsurile de
supraveghere tehnică.
Or, din moment ce lipsesc din
dosar atât procesul-verbal de
sesizare din oficiu, cât şi datele
avute în vedere de către
organele de urmărire penală la
momentul solicitării emiterii
mandatelor de supraveghere
tehnică, este imposibil a deter-

mina dacă au fost îndeplinite
condiţiile impuse de către legiuitor, fapt apt a ridica numeroase suspiciuni cu privire la
legalitatea întregii anchete
penale.
Totodată, chiar dacă este
evident faptul că judecătorul de
drepturi şi libertăţi nu a analizat
nicicum respectarea cerinţelor
legale, prezentând o analiză
formală şi deloc orientată spre
obiectul dosarului penal, nu
există un remediu procesual
imediat. Ca atare, într-un dosar
penal în care acuzaţiile se
sprijină tocmai pe mijloacele de
probă obţinute ca urmare a
emiterii în mod nelegal a unor
mandate de supraveghere tehnică, vom constata cu regret că
probele rămân câştigate cauzei.
Într-un alt dosar penal, convorbirile telefonice ale unei
persoane au fost interceptate
mai multe zile, în baza unui
mandat emis din eroare pe
numele unei alte persoane, dar
cu privire la numărul de telefon
al celei dintâi. Deloc de ignorat
este faptul că persoana interceptată din greşeală avea calitatea
de avocat.
Articolul 145 din Codul de
Procedură Penală prevede faptul că, după încetarea măsurii
de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel

mult 10 zile, pe fiecare subiect
al unui mandat despre măsura
de supraveghere tehnică ce a
fost luată în privinţa sa, persoana supravegheată având dreptul
de a lua cunoştinţă, la cerere, de
conţinutul proceselor-verbale în
care sunt consemnate activităţile de supraveghere tehnică
efectuate. De asemenea, procurorul trebuie să asigure, la
cerere, ascultarea convorbirilor,
comunicărilor sau conversaţiilor ori vizionarea imaginilor
rezultate din activitatea de
supraveghere tehnică.
Astfel, se pune problema dacă
o persoană care nu este menţionată în cuprinsul mandatului
de supraveghere tehnică, dar al
cărei număr de telefon este
vizat prin măsura de supraveghere face parte dintre persoanele cărora li se adresează
dispoziţiile articolului anterior
menţionat.
În speţa noastră, procurorul de
caz a apreciat că interceptarea
timp de mai multe zile a
convorbirilor telefonice ale
unui avocat nu conferă dreptul
acestei persoane de a fi
informată cu privire la această
împrejurare. Dacă a fost din
greşeală, nu se pune! Atâta
timp cât nu rezultă vreun
proces-verbal de sesizare din
oficiu...

Despre echipa de drept penal de la Țuca Zbârcea & Asociaţii
Eﬁcienţa echipei de Drept Penal al
Afacerilor din cadrul Țuca Zbârcea &
Asociaţii este dată de experienţa vastă de
care dispune în acest domeniu de
activitate și de colaborarea permanentă a
departamentului de drept penal al
afacerilor cu echipele specializate în drept
comercial, societar, al concurenţei,
ﬁnanciar și ﬁscal.
Practic, ﬁecare speţă este abordată dintr-o
dublă perspectivă, ceea ce conferă
protecţie sporită intereselor părţilor aﬂate
într-un litigiu penal sau expuse unor situaţii
cu potenţiale implicaţii penale. Echipa de
avocaţi prestează activităţi de consultanţă
în materie penală cu privire la toate tipurile
de acţiuni în constatarea fraudei sau a

tentativelor de fraudă sau a conduitei
neconforme a angajaţilor clienţilor noştri.
Oferă, de asemenea, consultanţă juridică
cu privire la aplicarea integrală a
elementelor de drept penal din legislaţia
antitrust şi legislaţia concurenţei, inclusiv
în tranzacţiile naţionale sau cu element de
extraneitate (fuziuni, achiziţii, contracte de
asociere în participaţiune, etc.), precum şi
în domeniul ajutorului de stat.
Societatea a fost fondată în luna martie
2005, sub numele de Ţuca & Asociaţii, de
către opt parteneri, care deţin şi calitatea
de membri fondatori. În ianuarie 2006,
denumirea s-a schimbat în Ţuca Zbârcea &
Asociaţii, marcând cooptarea lui Gabriel
Zbârcea ca Managing Partner al ﬁrmei.

Echipa de management cuprinde
în prezent 25 de parteneri şi circa
170 de avocaţi şi angajaţi.
Media de vârstă a avocaţilor este
de 32 de ani. În paralel, Ţuca Zbârcea &
Asociaţii şi-a dezvoltat foarte mult şi
portofoliul de clienţi, care include în
prezent nume precum OMV
Group/Petrom, Erste Bank-BCR, Arcelor
Mittal, CEZ, Carrefour, Vodafone
Romania, Colgate Palmolive, Philip
Morris, Alstom Transport, Ericsson
Telecommunications, Siemens Romania,
Mobexpert şi alţii.
Firma a primit în ultimii ani şi numeroase
recunoaşteri şi distincţii pe plan local şi
internaţional.
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Allen & Overy
Biriş Goran
Bondoc & Asociaţii
Bulboacă & Asociaţii
Clifford Chance Badea
CMS
D&B David Baias
Diana Dragomir şi Asociaţii
Deloitte
Dentons
DLA Piper Dinu
Dragne şi Asociaţii
Eversheds Lina & Guia
Grigorescu Ştefănică
Gruia Dufaut
Ionescu şi Asociaţii
Kinstellar
Leaua & Asociaţii
Leroy şi Asociaţii
Marko & Udrea
Muşat & Asociaţii
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Noerr
ONV Law
Pachiu & Asociaţii
PeliFilip
Piperea şi Asociaţii
Popovici Niţu & Asociaţii
Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu
Reff şi Asociaţii
Schoenherr
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Vidican, Morgovan şi Asociaţii
Voicu & Filipescu
White & Case
Wolf Theiss
Zamfirescu Racoţi & Partners

64 I ediŢia a xiii-a, iulie 2015 I topurilefinmedia I avocaŢi

50
15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 45, 46, 47, 50, 55, 56, 57
50
50
50
50
15, 16, 17, 18, 45, 49, 52, 53
58, 59, 60, 61
5
50
50
4, 8
50
50
15, 16, 17, 18, 19, 45
6
15, 16, 17, 19, 50
6
50
15, 17, 18
12, 23, 24, 50, 51
10, 50
15, 16, 17, 18, 26, 49, 50, 51
19, 25, 34, 35, 36
50
4, 50
24, 37, 38, 39, 40, 41
50
50
50
15, 16, 17, 18, 42, 43, 49, 50
15, 16, 18, 21, 23, 45, 49, 54, 62
32, 33
22, 24, 25, 50
15, 30
50
22, 23, 24, 28, 48, 51

w ww.f in medi a. ro

topurileﬁnmedia

avocati

www.finMedia.ro

av o c aţ i

PublicaȚie editatÃ de Finmedia, ediȚia de varÃ, 2015

COVER

topurilefinmedia 

PublicaȚie editatÃ de finMedia,
ediȚia de varÃ, 2015, PreȚ 35 lei

valoarea Pieţei avocaturii
de business stagnează.
sPeranţele merg mai deParte

Băncile ţin
capul de afiş
al tranzacţiilor
şi în 2014 şi în 2015

Piaţa de
real estate
urcă din nou
pe schele

legea insolvenţei
persoanelor
ﬁzice trage românia
pe nisipuri mişcătoare

PIAtA
FINANCIARÅ
www.piatafinanciara.ro

