
Avocaþii Rubin Meyer Doru&Trandafir din Bucureºti
vor lucra pentru biroul din Myanmar

H
erzfeld & Rubin PC, care deþine ºi firma româneascã
Rubin Meyer Doru&Trandafir este prima firmã
americanã care deschide un birou în Myanmar, în

virtutea noii Legi pentru investiþii din 2012 din acest stat.

Avocaþii Rubin Meyer Doru&Trandafir vor lucra
pentru biroul din Myanmar. Aceºtia vor contribui cu
expertiza lor la dezvoltarea mediului de afaceri din
Myanmar, având în vedere cã acesta este similar celui
din România, dupã Revoluþia din 1989.

La data de 29 iulie 2013, Herzfeld & Rubin PC a
devenit prima societate de avocaþi din America ce ºi-a
deschis un birou de avocaturã în Myanmar, precum ºi
primul investitor din SUA în industria de servicii
profesionale care deþine o cotã de participare de 100%
în virtutea noii Legi pentru investiþii din 2012 din
Myanmar. Noul birou de avocaturã, care are angajaþi
atât avocaþi din America cât ºi din Myanmar, este
denumit Herzfeld, Rubin, Meyer & Rose Law Firm LTD
(HRMR) ºi este localizat în Yangon, Myanmar. De
asemenea, societatea intenþioneazã sã deschidã un
birou satelit în Nay Pyi Taw, capitala naþionalã.

Prezenþa pe teren în Myanmar permite societãþii sã
sprijine nevoile clienþilor sãi globali în contextul în care
aceºtia dezvoltã oportunitãþi de afaceri în Myanmar ºi, pe
o arie mai largã, în Asia de Sud-Est. Biroul, care este
complet integrat cu birourile afiliate Herzfeld & Rubin din
Statele Unite, România ºi Israel, îºi
canalizeazã cota ridicatã de expertizã
cãtre pieþele emergente ºi de frontierã.
Acesta oferã o gamã completã de servicii
juridice ºi de dezvoltare de afaceri în
domenii precum tranzacþii internaþionale,
bancar, drept societar, litigii comerciale ºi
arbitraj internaþional, dreptul muncii ºi
imigraþie, energie, chestiuni
guvernamentale, analiza de acoperire a
riscurilor în asigurare, proprietate
intelectualã, imobiliare, drept comercial (import/export),
ºi administrarea averii personale.

"Avocaþii Herzfeld & Rubin au un istoric bogat în
sensul sprijinirii dezvoltãrii cadrului legal în raport cu
numeroase economii emergente ºi de frontierã la nivel
mondial, iar prezenþa noastrã în Myanmar reprezintã un
angajament puternic pentru sud-estul Asiei. Biroul de
avocaturã HRMR, primul de acest gen din Myanmar, va
asigura investitorii strãini ºi, cu precãdere companiile
americane, cã interesele lor vor fi reprezentate cu
aceeaºi iscusinþã, expertizã ºi aceleaºi standarde etice
de care aceºtia beneficiazã în orice colþ al lumii", a
declarat Eric C. Rose, director în cadrul HRMR. Domnul
Rose, a cãrui experienþã juridicã a depãºit graniþele a
peste cincizeci de þãri din întreaga lume, s-a implicat în
relaþia cu Myanmar încã de la implementarea
Standardelor Americane în aceastã þarã înainte de
impunerea sancþiunilor americane în 2003.

Dr. Andrew Ngun Cung Lian, care a urmat studiile în
SUA ºi, de asemenea, a acþionat în calitate de
Negociator ªef Adjunct din partea Chin National Front
(CNF - Frontul Naþional Chin) în contextul negocierilor
de pace cu guvernul din Myanmar, va activa drept
Managing Director al Biroului ºi va conduce o echipã de
cinci avocaþi, atât din America cât ºi din Myanmar.

U Kyaw Hoe, unul dintre cei mai importanþi experþi în
litigii civile ºi penale din Myanmar ºi membru al
Comitetului Central al partidului Liga Naþionalã pentru

Democraþie (NLD), conduce departamentul Litigii din
cadrul HRMR ºi este un avocat de marcã în Myanmar,
reprezentând clienþi în domenii precum drept
contractual, imobiliar, dreptul muncii ºi imigraþiei,
precum ºi în chestiuni legate de proprietatea
intelectualã.

În 2013, în parte datoritã schimbãrilor pozitive
majore din Myanmar, Uniunea Europeanã ºi alte þãri au
ridicat cele mai multe dintre sancþiunile comerciale
impuse anterior statului Myanmar. Statele Unite au
suspendat recent sau au îngãduit expirarea unui numãr
de sancþiuni ca o recunoaºtere a reformelor politice ºi
economice sub conducerea preºedintelui U Thein Sein,
precum ºi a Parlamentului din Myanmar, în special
Pyithu Hluttaw (Camera Inferioarã a Parlamentului din
Myanmar) sub conducerea Preºedintelui acesteia Thura
U Shwe Mann. Printre aceste modificãri substanþiale se
numãrã adoptarea a peste patruzeci de legi noi (inclusiv
Legea privind investiþiile strãine). Pe lângã acestea,
guvernul din Myanmar a depus cu succes eforturi în
sensul negocierii tratatelor de pace cu toate grupurile
etnice importante, a abolit cenzura presei, a eliberat
deþinuþi politici, a organizat alegeri libere, ºi a instituit
mãsuri suplimentare de creºtere a încrederii.

"Rezultatul rãsunãtor al reformei politice ºi
economice a stârnit interesul pentru Myanmar

investitorilor din America ºi altor
investitori la nivel global - inclusiv
clienþilor noºtri. Reafirmarea îndreptãrii
atenþiei acestora în regiune, ºi în general
în Asia de Sud-Est, constituie imboldul
din spatele deciziei noastre de a ne
implanta în acel loc," a declarat Ian
Ceresney , Managing Director în cadrul
Herzfeld & Rubin.

În faza incipientã a dezvoltãrii
economice durabile, Myanmar numãrã

o populaþie de peste ºaizeci de milioane de locuitori ºi
are bogate resurse naturale, printre care gaze naturale,
petrol,material lemnos, staniu, zinc, cupru, plumb,
cãrbune, pietre preþioase ºi terenuri fertile. În plus, cu
susþinerea unui guvern stabil ºi o forþã de muncã
dedicatã, cultã ºi muncitoare, Myanmar se aflã într-un
moment crucial. Analiºtii prezic cã Myanmar ºi-ar putea
mãri de patru ori dimensiunea economiei ºi ar putea
crea peste zece milioane de locuri de muncã în sectoare
neagricole.

Fondatã în 1948 ºi având sediul central în New York
City, Herzfeld & Rubin P.C., o firmã de clasã AV (cel mai
înalt nivel de excelenþã profesionalã) ce se regãseºte în
Martindale-Hubbell® Bar Register of Pre-Eminent
Lawyers™ (Registru de avocaþi strãluciþi), este o firmã de
avocaturã ce oferã servicii complete, recunoscutã la nivel
internaþional cu peste 200 de avocaþi în New York ºi patru
birouri afiliate în Statele Unite, Europa ºi Israel. De
asemenea, este membrã a Grupului Alliott, o alianþã la
nivel mondial ce reuneºte peste 180 de firme
independente în domeniul contabilitãþii, dreptului ºi
consultanþei localizate în 80 de þãri, ce îi permite sã
satisfacã pe deplin nevoile locale ºi transfrontaliere ale
clienþilor sãi.
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