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Un sfert de veac de
evoluþie pe calea justeþei
O avocaturã modernã este
adaptatã cerinþelor timpurilor
ºi corespunde unei epoci
istorice diferite de cea
anterioarã. Astfel, avocatura
post decembristã este diferitã de
cea din perioada
comunismului, când se afla sub
tutela Ministerului Justiþiei.
Legea 51 din 1995 privind
organizarea ºi funcþionarea
profesiei de avocat oferã
avocaþilor toate garanþiile
independenþei lor profesionale,
dupã cum apreciazã aceºtia.
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ignora multã vreme, dar
Preocupaþi de pandemie, nu am
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dic în care activeazã, criza nu
este legea ºi aplicarea ei
pânã la ultima literã ºi virgu- NICOLAIE putea reprezenta un obstacol
de netrecut, din contrã, a fost
lã. În justiþie existã mai multe pãrþi ºi doar cine nu a avut nevoie folositã pentru accelerarea moderde un avocat poate contesta, pânã la nizãrii. Digitalizarea reprezintã o
proba contrarie, importanþa acestei provocare pentru acest domeniu,
meserii. Fiecare îndeletnicire are iar anul acesta au fost fãcuþi paºi în
”secretele” sale, cert este cã în aceastã direcþie. Implementarea ºi
acest caz nu este tocmai recoman- folosirea instrumentelor digitale în
dat sã folosim sintagma cã ”mese- sistemul judiciar, trecerea spre onria se furã”. Totuºi, în acest supli- line, aduc, conform specialiºtilor, o
ment, în cadrul unor interviuri cu serie de avantaje pentru toþi particispecialiºti în domeniu, avem oca- panþii la actul de justiþie: accesul

E

rapid la conþinutul dosarului electronic, încãrcarea automatã a
încheierilor de ºedinþã ºi a înscrisurilor transmise de participanþi prin
intermediul aplicaþiei, diminuarea
costurilor cu factorul uman, precum ºi o creºtere a transparenþei
care duce la un comportament mai
responsabil din partea tuturor participanþilor.
Subiectul digitalizãrii este unul
de interes ºi pentru notari. Potrivit
Uniunii Naþionale a Notarilor Publici din România, dezideratul în
materie de digitalizare este acela de
a se reuºi interconectarea cu întreaga administraþie a statului, astfel
încât sã fie reduse costurile ºi timpii
de rãspuns la solicitãrile cetãþenilor,
iar actul notarial dematerializat sã
poatã fi transmis în condiþii de siguranþã cãtre autoritãþi pentru îndeplinirea tuturor procedurilor prevãzute
de lege.
Nu totul este ideal. Ar fi imposibil. Voci autorizate susþin cã nive-

lul de coerenþã a legislaþiei lasã
mult de dorit, iar abordarea legislativului ºi executivului faþã de sistemul judiciar nu este întotdeauna loialã, atacurile concertate asupra
procurorilor ºi judecãtorilor, desele conflicte de constituþionalitate
fiind printre exemple. Toate acestea
aduc atingere credibilitãþii instituþiilor din sistemul judiciar, în ansamblu, ºi încrederii cetãþeanului în
justiþie. De asemenea, existã ºi tema
cooperãrii loiale între profesii, cooperare bazatã pe respectarea statutului fiecãreia dintre ele ºi se vorbeºte de existenþa unor tensiuni, mai
mult sau mai puþin vizibile în spaþiul
public, între avocaþi ºi magistraþi,
între procurori ºi judecãtori sau
chiar în interiorul acestor profesii,
multe avându-ºi originea inclusiv în
atitudinea celorlalte puteri faþã de
sistemul judiciar în ansamblu.
Cert este cã în acest domeniu
avem specialiºti de top, iar acest lucru trebuie sã ne bucure. n
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JUSTITIE

“Este fãrã îndoialã un eºec faptul cã nu a fost
soluþionat încã dosarul Revoluþiei”
(Interviu cu Ministrul Justiþiei, Cãtãlin Predoiu)
Reporter: Care sunt plusurile ºi minusurile Justiþiei noastre, la 31 de ani de la Revoluþia din decembrie 1989?
Cãtãlin Predoiu: Iatã titlul unei posibile teze de doctorat! Sintetizând pânã la limita simplificãrii, cred cã principalul câºtig
al Justiþiei dupã Revoluþia din decembrie
1989 este redobândirea independenþei Justiþiei. Justiþia independentã este garanþia
respectãrii drepturilor cetãþenilor, a pãstrãrii echilibrelor din societate ºi a pãcii sociale, a siguranþei cetãþenilor. Independenþa
Justiþiei este cel mai puternic indicator al
unei societãþi democratice. Independenþa
Justiþiei este una dintre valorile care garanteazã celelalte valori esenþiale, libertatea ºi
demnitatea umanã.
Sub aspectele ei calitative, Justiþia independentã a evoluat în pas cu evoluþia generalã a þãrii, acceleratã dupã accederea succesiv în NATO ºi UE, trecând prin ”bornele” prealabile ale apartenenþei la Consiliul
Europei ºi intrarea României în sistemul
Curþii Europene a Drepturilor Omului de la
Strasbourg prin aderarea la Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului.
Deci, avem aici o relaþie de interdependenþã beneficã, apartenenþa României la
Occidentul democratic euro – atlantic este
o garanþie pentru independenþa Justiþiei, iar
independenþa Justiþiei este o condiþie sine
qua non a acestei apartenenþe.
Vulnerabilitãþile sau minusurile, cum
le-aþi numit dumneavoastrã, sunt mai degrabã de ordin funcþional, majoritatea sunt
indicate corect în Mecanismul de Cooperare ºi Verificare, un mecanism destinat rezolvãrii acestor deficienþe funcþionale ºi a
combaterii corupþiei, precum ºi în Mecanismul Stat de Drept (Rule of Law), recent
adoptat la nivelul UE, mecanism pan – european cu mai multe obiective, între care ºi
cele care þin de aplicarea regulii de drept ºi
independenþa Justiþiei.
Aceste vulnerabilitãþi, care se cer rezol-

vate în urmãtoarea perioadã, sunt de ordin
instituþional, eficienþa CSM ºi a sistemului
judiciar în ansamblu, de ordin logistic, infrastructurã mobiliarã, imobiliarã ºi informaticã, dar ºi de resurse umane, faptul cã
avem prea multe posturi vacante de judecãtori, procurori ºi grefieri, precum ºi o lipsã
de planificare strategicã în domeniul resurselor umane, pe care CSM va trebui sã o rezolve în 2021 prin elaborarea unei Strategii
a Resurselor Umane pe termen mediu ºi
lung.
Unele neajunsuri sunt însã provocate
din cauze externe justiþiei, cum ar fi calitatea slabã a legislaþiei ºi pierderea de ”altitudine” la nivelul învãþãmântului juridic
românesc.
Reporter: Care este stadiul dezbaterii
privind proiectele de modificare a legilor
justiþiei?
Cãtãlin Predoiu: Dupã cum se cunoaºte, în conformitate cu precizãrile publice repetate fãcute pe parcursul anului în
curs, în conformitate cu programul de guvernare al Guvernului PNL condus de Ludovic Orban, adoptat de Parlamentul României, în conformitate cu cerinþele Raportului MCV al Comisiei Europene, rapoartele
ºi avizele GRECO ºi ale Comisiei de la Veneþia, în conformitate cu numeroase luãri
de poziþie ale unor asociaþii ale magistraþilor ºi a numeroase organizaþii ale societãþii
civile, Ministerul Justiþiei a pus în dezbatere publicã noile proiecte de modificare a legilor justiþiei, în termenul la care se angajase public, septembrie 2020.
Prima etapã s-a încheiat în data de
4.12.2020 (consultare scrisã 5.10. –
2.11.2020; întâlniri 02.11.-04.12.2020),
urmând ca la nivelul Ministerului Justiþiei
sã se facã o analizã a propunerilor ºi o revizuire a proiectelor, pânã la cel târziu
31.01.2020. Au fost primite propuneri de la
asociaþii profesionale, instituþii, magistraþi
ºi societatea civilã/petenþi.

Ulterior, proiectele vor intra în etapa a
2-a, respectiv:
a. Consultare scrisã – data publicãrii
textelor revizuite în urma Etapei 1 de consultare, cel târziu 1.02.2021 – 14.02.2021;
b. Întâlniri – 15.02.2021 – 1.03.2021;
c. Analiza propunerilor, revizuirea proiectelor – 1.03.2021 – 30.03.2021.
Dupã consultarea publicã conform planului precizat, Ministerul Justiþiei va sesiza
Consiliul Superior al Magistraturii cu proiectele de lege, pentru formularea avizului
acestei instituþii, în conformitate cu legea.
Reporter: Cetãþenii au apãrat, în stradã, timp de trei ani, independenþa justiþiei
ºi a magistraþilor. Cu toate acestea, mulþi
dintre ei sunt dezamãgiþi de modul în care
sunt instrumentate marile dosare - cum ar fi
dosarul Revoluþiei, dosarul 13-15 iunie
1990 sau, mai recent, dosarul 10 august. Ce
trebuie fãcut pentru ca persoanele dezamãgite sã redobândeascã încrederea în actul
de justiþie?

Cãtãlin Predoiu: Cei care au demonstrat pentru independenþa justiþiei au militat
implicit ºi explicit ºi pentru absenþa oricãrei imixtiuni a Puterii Executive, din care
face parte ºi ministrul Justiþiei, în mersul
dosarelor judiciare, fie cã vorbim de dosare
civile sau dosare penale, cu toate fazele
acestuia, de la urmãrire penalã, la faza de
judecare ºi punere în executare. De aceea,
cred cã este de înþeles precauþia cu care mã
voi pronunþa asupra oricãrui dosar.
Nu mai puþin însã, faptul cã la 30 de ani
de la Revoluþia din decembrie 1989, Justiþia nu a dezlegat încã dosarul Revoluþiei
este fãrã îndoialã un eºec. Care eºec a
zdruncinat, într-adevãr, încrederea oamenilor în capacitatea Justiþiei de a rezolva
mari dosare cu implicaþii atât de complexe.
Existã o singurã soluþie ºi anume aceea ca
Justiþia sã gãseascã rapid calea cãtre Adevãr, indiferent care este acesta, ºi sã aplice
exemplar legea.
E valabil ºi pentru dosarul 10 August, în

cazul cãruia, de asemenea, sunt de înþeles
nemulþumirile cetãþenilor pentru întârzierea în aducerea Adevãrului la Lumina Legii, dar sper cã lunile care vor veni vor aduce ºi progresul atât de aºteptat în rezolvarea
cauzei.
Reporter: Care ar trebui sã fie prioritãþile legislative în domeniul juridic ale viitorului Parlament? Reformarea autoritãþilor
constituþionale este o necesitate sau un deziderat?
Cãtãlin Predoiu: Sunt convins cã, în
decembrie, momentul alegerilor, dupã toate estimãrile, se va instala o majoritate favorabilã justiþiei, favorabilã statului de
drept, favorabilã organizãrii societãþii în
condiþiile de respect al legii, iar aceastã majoritate se va construi în jurul Partidului
Naþional Liberal.
În acest context, Legile justiþiei, care se
aflã acum în dezbatere publicã ºi despre
care vorbeam supra, sunt prioritare.
În mod normal, pe parcursul anului

2021, pe agenda Parlamentului vor intra ºi
legile de reformare a Codului Penal ºi Codului de procedurã penalã, care, deºi adoptate în 2010, au fost, reamintesc, copios
modificate printr-o lege din 2013 de care
toatã lumea pare a uita ... codurile plecate
din ”laboratorul” Ministerului Justiþiei în
2010 nu au mai fost aceleaºi cu cele adoptate de Parlament în acelaºi an, dupã ce au
trecut prin ”Comisia (parlamentarã) Ponta”, iar acestea, la rândul lor, nu au mai rãmas aidoma dupã intervenþia din 2013,
promovatã, coincidenþã, de guvernul Ponta. În aceste condiþii, apariþia a numeroase
decizii ale CCR de sancþionare a unor texte
nu ar mai trebui sã mire pe atât de mulþi, în
orice caz, nu pe cei care au participat la intervenþiile necorelate pe parcursul anilor,
adicã, cei care, paradoxal, nu de puþine ori
au fost cei mai vocali critici ai codurilor.
Cât despre deciziile CCR, fãrã a le contesta
autoritatea jurisprudenþialã ºi implicit normativã, se poate comenta foarte mult, ºi nu
întotdeauna favorabil.
ªi aceasta este un motiv pentru care mai
cred cã pot spune cã se impune o reformã a
CCR. Pentru cã uneori, jurisprudenþa recentã a CCR îi ultra-activeazã competenþele. În optica mea, potrivit Constituþiei,
CCR trebuie sã se opreascã în marginea
controlului constituþionalitãþii actelor normative cu rang de lege ºi a conflictului constituþional. Uneori, jurisprudenþa CCR a
trecut din sfera controlului constituþionalitãþii legilor ºi cea a contenciosului constituþional, în sfera contenciosului administrativ rezervat instanþelor de judecatã
ºi chiar a mers pânã la a sugera ºi chiar
impune Parlamentului legiferarea într-un
sens sau altul, substituindu-se practic
punctual acestuia.
Reporter: Vã mulþumim!

A CONSEMNAT
GEORGE MARINESCU

AVOCATURA

“Stabilitatea profesiei de avocat - principalul câºtig
al ultimului sfert de secol”
(Interviu cu avocatul Traian Briciu, preºedintele Uniunii Naþionale a Barourilor din România)
l “Fãrã avocaþi nu se poate înfãptui justiþia“ l “Insolvenþele, litigiile de dreptul familiei sau procesele legate de legislaþia aferentã crizei Covid 19 cresc
ca pondere în activitatea juridicã“
rioadã în care au loc schimbãri disruptive
ºi nu este bine sã umblãm la o lege care
asigurã stabilitatea. Este bine sã lãsãm
lucrurile sã se aºeze înainte sã întreprindem schimbãri. Însã, este destul de
clar cã va trebui sã urmãrim trendurile
mondiale ºi sã ne adaptãm în consecinþã, atunci când va fi momentul potrivit.
La statutul profesiei ar trebui fãcute
unele intervenþii, în special în ceea ce
priveºte publicitatea ºi interprofesionalitatea, pentru a face faþã pieþei actuale
în ceea ce priveºte concurenþa cu alte
profesii ºi cererea de servicii integrate.
Dar aceste aspecte necesitã o consultare prealabilã a corpului profesional.

tabilitatea profesiei de avocat este principalul câºtig al ultimului sfert
de secol, considerã Traian Briciu, preºedintele Uniunii Naþionale a Barourilor din România (UNBR). Domnia sa susþine, într-un interviu, cã,
astãzi, principala provocare este digitalizarea acceleratã de criza Covid
19 ºi subzistenþa avocaþilor în contextul în care instanþele îºi reduc activitatea, iar piaþa de profil este ameninþatã de o nouã recesiune economicã. „Este
foarte clar cã aceastã digitalizare va aduce schimbãri de anvergurã în modul
defurnizareaserviciilorjuridicedecãtreavocaþiºisuntemfoarteconcentraþi,
prin intermediul grupurilor de lucru ale UNBR, sã gestionãm aceste schimbãri
astfel încât sã fie respectate principiile fundamentale ale profesiei”, ne-a
spus, printre altele, Traian Briciu.

S

Reporter: Prin ce se deosebeºte avocatura modernã, din ultimii 25 de ani, de
cea practicatã înaintea ultimului sfert de
secol?
Traian Briciu: O avocaturã modernã
este adaptatã cerinþelor timpurilor ºi corespunde unei epoci istorice diferite de
cea anterioarã. Sub acest aspect, este clar
cã avocatura post decembristã este diferitã de cea din perioada comunismului,
când se afla sub tutela Ministerului Justiþiei. Legea 51 din 1995 privind organizarea ºi funcþionarea profesiei de avocat a
venit sã ofere avocaþilor toate garanþiile
independenþei lor profesionale. Dovadã
cã aceastã lege este una modernã este faptul cã a rezistat 25 de ani, fãrã prea multe
modificãri ºi fãrã intervenþii asupra esenþei sale în ceea ce priveºte modul de organizare prin autoreglementare. Deci, încã
de la început, a fost o lege avangardistã
care ºi-a reglat bine pilonii de stabilitate,
atât prin raportare la tradiþii, cât ºi
printr-o prospectivã de viitor, rezistând
procesului de aderare la Uniunea Europeanã ºi tuturor provocãrilor care au urmat
în procesul progresiv de globalizare.
Reporter: Cu ce provocãri vã confruntaþi dupã 25 de ani de activitate modernã?
Traian Briciu: Stabilitatea profesiei
în toþi aceºti ani a fost principalul câºtig,
þinând cont cã, într-adevãr, avocatura s-a
confruntat ºi se confruntã, mai ales în ultimii ani, cu provocãri fãrã precedent.
Soluþia pentru a rezista provocãrilor a
fost întotdeauna apãrarea conþinuã a
principiilor fundamentale ale profesiei
de avocat, în special independenþa avocaþilor ºi secretul profesional, care au
fost cel mai greu încercate, mai ales în
ultimii ani.
Însã suntem prinºi în valul globalizãrii, suntem din ce în ce mai interconectaþi, astfel încât trendurile mondiale se
rãsfrâng ºi la nivel intern. Ca atare, provocãrile actuale sunt la nivel mondial,
mult mai greu de gestionat faþã de timpurile în care apãreau între graniþele unei
þãri, bine marcate pe hartã.
O vreme au dominat încercãrile guvernelor de dereglementare a profesiei,
însã avocaþii din întreaga lume au apãrat

puternic principiul autoreglementãrii,
ca garanþie a independenþei avocaþilor ºi
implicit ca garanþie a dreptului la apãrare al cetãþenilor. Aceasta s-a dovedit o
barierã de netrecut pânã acum. Guvernele de astãzi nu-ºi mai doresc dereglementarea profesiilor liberale, dimpotrivã. Observãm tendinþele de fragmentare
a acestora în cât mai multe profesii derivate ºi reglementate, ceea ce mã duce cu
gândul la sintagma „Divide et impera”.
De exemplu, recent, guvernul român a
elaborat un proiect de lege care prevede
reglementarea în mod autonom a profesiei de responsabil cu protecþia datelor
personale, în condiþiile în care aceastã
activitate este îndeplinitã în mod curent
de cãtre avocaþi. UNBR a transmis Senatului un punct de vedere cu privire la
acest proiect, care prevede organizarea
profesiei de responsabil cu protecþia datelor cu caracter personal într-un Corp al
responsabililor, persoanã juridicã de utilitate publicã ºi autonomã, sub pretextul
cã aceastã p ro f esie ar p resu p u n e
cunoºþinþe „avansate” de tehnologie. Or,
se poate observa cã munca de responsabil cu protecþia datelor presupune
cunoºtinþe de tehnologie comune, la
îndemâna oricãrui avocat. În ceea ce priveºte cunoaºterea profundã a legislaþiei
privind protecþia datelor, aceasta este un
atu al avocaþilor faþã de alþi profesioniºti.
Problemele avocaturii sunt aceleaºi
peste tot ºi se referã la comercializarea
profesiei sub impactul crizelor economice, la concurenþa cu alte profesii care
încearcã sã intre pe domeniul rezervat
avocaturii, la secretul profesional din ce
în ce mai fragil în contextul luptei împotriva terorismului ºi a crimei organizate.
Lista ar putea continua la nesfârºit. Însã
astãzi, principala provocare este digitalizarea acceleratã de criza Covid 19 ºi
subzistenþa avocaþilor în contextul în
care instanþele îºi reduc activitatea, iar
piaþa e ameninþatã de o nouã recesiune
economicã. Este foarte clar cã aceastã
digitalizare va aduce schimbãri de anvergurã în modul de furnizare a serviciilor juridice de cãtre avocaþi ºi suntem foarte concentraþi, prin intermediul grupu-

“Este reglementatã
posibilitatea audierilor
online în procesul penal“
rilor de lucru ale UNBR, sã gestionãm
aceste schimbãri astfel încât sã fie respectate principiile fundamentale ale
profesiei.
Pe de altã parte, ori de câte ori au loc
schimbãri în societate, noii factori de
putere ”umblã” la profesia de avocat,
încercând s-o controleze cumva sau
chiar s-o discrediteze dacã nu o pot controla. Aºa s-a întâmplat dintotdeauna ºi
pretutindeni. Numai dacã ne gândim la
þãrile în care autoritarismul ia amploare
în zilele noastre, observãm cã avocaþii
sunt printre primii vizaþi de represiune.
Aºadar, atenþie la ce li se întâmplã avocaþilor pentru a vedea dacã ne îndreptãm
spre democraþie sau autoritarism. Dacã
independenþa ºi libertatea lor sunt sprijinite, ne încadrãm în regulile democraþiei. Dacã sunt puºi la zid prin orice metode represive, ne îndreptãm spre autoritarism.
Reporter: Cum se implicã UNBR pe
piaþa avocaturii?
Traian Briciu: Dacã mi-aþi fi adresat
aceastã întrebare acum câþiva ani, aº fi
spus cã nu existã nicio „piaþã” a avocaturii. Pentru simplul motiv cã avocatura nu
a fost niciodatã supusã regulilor comerciale ºi scopului obþinerii de profit. Pentru un avocat dintr-o þarã de drept continental, aceastã idee ar fi fost de neconceput pânã în 2015, când Curtea de Justiþie
a Uniunii Europene s-a pronunþat în cauza Birut Šiba contra Arãnas Devnas,
care a stabilit cã avocatul este „furnizor”
iar clientul „consumator”, deci relaþiile
avocat-client se supun dreptului consumatorilor. Practic, acestã decizie a instanþei europene a dat undã verde „comercializãrii” avocaturii inclusiv în þãrile de drept continental.
Dar chiar ºi acum pot sã vã spun cã
UNBR nu se poate implica pe „piaþa”
avocaturii. Ceea ce poate face organizaþia profesionalã este sã ajute avocaþii sã

reziste pe aceastã piaþã, prin stabilirea
regulilor de conduitã, astfel încât sã nu
abdice de la principiile fundamentale
care þin profesia în viaþã.

“Avocatura nu poate fi o
profesie comercialã“
Reporter: În ce mod este afectatã
profesia de avocat de pandemia de Covid-19?
Traian Briciu: Încã de la începutul
crizei sanitare, profesia a fost extrem de
afectatã, întrucât instanþele ºi-au redus
drastic activitatea ºi marea masã a avocaþilor profeseazã la barã. ªi aceastã crizã a urmat dupã o perioadã de greve ale
magistraþilor. În perioada stãrii de urgenþã, avocaþii au fost consideraþi ”key
workers” în întreaga lume ºi au fost obligaþi, prin lege, sã-ºi continue activitatea
în condiþiile în care, practic, nu puteau
face acest lucru la un nivel care sã le asigure subzistenþã. Iniþial, avocaþii au fost
excluºi de la mãsurile de sprijin acordate de
cãtre stat mediului economic afectat de crizã. A fost nevoie de multã persuasiune din
partea UNBR la adresa autoritãþilor, pentru
a acorda ºi avocaþilor mãsurile de sprijin
prevãzute pentru IMM-uri. Pânã la urmã au
înþeles cã este esenþial ca justiþia sã continue sã funcþioneze ºi în aceastã perioadã,
iar fãrã avocaþi nu se poate. Totuºi, încã ne
mai lovim la nivel teritorial de interpretãri
deformate ale mãsurilor de sprijin pentru
profesiile independente.
Reporter: Ce modificãri aþi observat
în sistemul juridic, în ultima perioadã?
Traian Briciu: Dacã vã referiþi la
aceastã crizã sanitarã, principalele modificãri vizeazã modul de lucru al avocaþilor, care se transferã tot mai mult
spre mediul online. Criza pandemicã
este un accelerator al digitalizãrii ºi
schimbã drastic modul de furnizare a
serviciilor avocaþiale. Au apãrut tot mai

multe platforme de intermediere între
furnizorii de servicii ºi consumatori, inclusiv avocat-client, deþinute de terþi,
care pun serioase probleme în legãturã
cu principiile fundamentale ale profesiei. Cum poþi fi sigur cã secretul profesional este protejat pe astfel de platforme, cum poþi fi sigur cã nu încalci regula conflictului de interese, atâta vreme
cât într-o comunicare instant, cum este
cea online, nu ai posibilitatea sã-þi
cunoºti prea bine clientul?
De aceea, rãmân la pãrerea cã avocatura nu poate fi o profesie comercialã ºi nu
se poate supune în totalitate regulilor pieþei, pentru cã avocaþii sunt parteneri indispensabili ai justiþiei; fãrã ei nu se poate
înfãptui justiþia. Or, justiþia nu este o activitate comercialã. Deºi promovarea intensã a mijloacelor alternative de soluþionare a conflictelior duce la o „privatizare” a justiþiei, aºa cum se discutã în mediul academic internãþional. Aceasta este
o altã provocare.
Reporter: În ce domeniu au fost deschise anul acesta cele mai multe procese în instanþã?
Traian Briciu: Din pãcate, nu avem
statistici oficiale în acest sens. Însã ne
putem da seama ce domenii iau amploare ºi ce domenii scad. De exemplu, insolvenþele, litigiile de dreptul familiei
sau procesele legate de legislaþia aferentã crizei Covid 19 cresc ca pondere.
Tranzacþiile scad, deoarece oamenii
stau în expectativã pentru a vedea ce se
întâmplã în continuare. Dar probabil vor
creºte fuziunile, dacã scopul acestora
este reducerea costurilor duplicate.
Reporter: Ce consideraþi cã ar trebui
modificat la legea dupã care activaþi?
Traian Briciu: Deocamdatã, nu cred
cã ar trebui sã facem modificãri la lege,
care conþine principiile fundamentale
dupã care se ghideazã profesia ºi modul
în care este organizatã. Suntem într-o pe-

Reporter: Având în vedere contextul actual, credeþi cã ar putea exista procese online?
Traian Briciu: Vor exista, cu siguranþã! În momentul de faþã este reglementatã
posibilitatea audierilor online în procesul
penal. Existã deja un proiect de lege privind unele mãsuri în domeniul justiþiei în
contextul pandemiei de COVID-19, pus
în dezbatere de Ministerul Justiþiei. Proiectul prevede mãsuri temporare de soluþionare a proceselor în mediul online, inclusiv în materie civilã. Dar este greu de
crezut cã, odatã implementatã aceastã
practicã, se va reveni la regulile anterioare privind desfãºurarea proceselor în formã fizicã. Instanþele sunt deja supraaglomerate de restanþele acumulate în perioada pandemiei, astfel încât se va impune
necesitatea unor cãi de rezolvare mai rapidã a dosarelor întârziate.
Reporter: Existã amânãri de speþe
mai mult decât într-un an obiºnuit?
Traian Briciu: Da, existã amânãri ºi
din pãcate acestea n-au început odatã cu
criza pandemicã, ci înainte de aceasta,
cu grevele magistraþilor. Rapoartele
Consiliului Superior al Magistraturii ºi
ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
din anii urmãtori vor arãta dimensiunile
blocajelor.
Reporter: Care este diferenþa între
piaþa noastrã de avocaturã ºi cea dintr-o
þarã europeanã?
Traian Briciu: Nu mai existã „piaþa
noastrã” de avocaturã, întrucât aceasta
este supusã interferenþelor europene ºi
chiar mondiale. Tot ce se întâmplã pe piaþa
europeanã a avocaturii se întâmplã ºi pe
piaþa naþionalã, deci din punctul de vedere
al cererii ºi ofertei pe aceastã „piaþã” nu
vãd diferenþe. Avocaþii români sunt la fel
de bine pregãtiþi ca ºi colegii lor din alte
þãri pentru a face faþã provocãrilor care
apar.
Reporter: Mulþumim! n
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”Principala noastrã preocupare identificarea soluþiilor pentru
digitalizarea profesiei de notar public”
(Interviu cu Dumitru Viorel Mãnescu, Preºedintele Uniunii Naþionale a Notarilor Publici din România)

A

ctivitatea notarialã are particularitãþile ºi secretele sale. În prezent,
principala preocuparenotariloresteidentificareasoluþiilorpentrudigitalizarea profesiei lor, dupã cum ne-a spus Dumitru ViorelMãnescu,
Preºedintele Uniunii Naþionale a Notarilor Publici din România, care,
rãspunzându-ne unor întrebri, a pus mai multã ”luminã” pe anumite aspecte
ale acestei activitãþi, pe alocuri cunoscutã într-o mai micã mãsurã.

Reporter: Suntem la 25 de ani de
activitate notarialã modernã. Ce înseamnã acest sfert de secol pentru domeniul în care activaþi ºi ce presupune
mai exact activitatea modernã a unui
notar?
Viorel Mãnescu: În primul rând
doresc sã vã felicit pentru iniþiativa de
a dedica un întreg supliment al ziarului dumneavoastrã activitãþii de
Drept, toate acestea în contextul aniversãrii a 25 de ani de activitate modernã atât în domeniul notarial, cât ºi
în cel avocaþial.
Profit de aceastã ocazie ºi doresc sã
vã mulþumesc pentru posibilitatea
acordatã de a mã putea adresa cititorilor publicaþiei dumneavoastrã, dar în
egalã mãsurã ºi sã mulþumesc tuturor
celor care au apelat în aceºti 25 de ani
la serviciul notarial, pentru cã numai
datoritã legãturilor strânse ºi încrederii
de care notarul s-a bucurat în relaþia cu
cetãþeanul, ca beneficiar al serviciilor
notariale, am putut dezvolta ºi moderniza aceastã profesie. Nu în ultimul
rând, doresc sã transmit cele mai alese
gânduri colegilor avocaþi care marcheazã tot 25 de ani de profesie avocaþialã
sub semnul modernismului ºi sã îi asigur de tot sprijinul ºi colaborarea noastrã în realizarea pe viitor a unor proiecte care sa vinã în sprijinul cetãþeanului
ºi a menþinerii unui echilibru juridic,
element deosebit de esenþial în arhitectura statului de drept.
Pentru a va putea rãspunde la aceastã întrebare trebuie sã facem o micã retrospectivã a activitãþii pe care o desfãºurau notarii de stat înainte de anul
1995. Astfel, între anii 1953-1995 activitatea notarialã a fost desfãºuratã de
cãtre notarii de stat în calitate de angajaþi ai Ministerului Justiþiei.
Data de 17 noiembrie 1995 marcheazã în timp momentul aplicãrii
efective a dispoziþiilor Legii notarilor
publici ºi a activitãþii notariale nr.
36/1995, intrate în vigoare încã din
luna mai, prin începerea activitãþii
foºtilor notari de stat ca ºi notari publici, în cadrul acestei forme moderne de
organizare, în acord cu procesul mai
larg de modernizare a þãrii, accelerat
prin evenimentele care au avut loc în
anul 1989. Elaborarea acestui act normativ a avut în vedere atât tradiþia notariatului public, care a funcþionat anterior în Bucovina ºi Transilvania, dar
ºi necesitatea de a rezolva inconvenientele practice ale organizãrii profesiei sub forma notariatelor de stat
care în aceea perioadã de efervescenþã juridicã ºi legislativã nu mai putea
þine pasul cu realitãþile sociale. Mã refer aici la o creºtere exponenþialã a
numãrului de tranzacþii imobiliare ºi
mobiliare generate de legile de constituire ºi respectiv, de reconstituire a
dreptului de proprietate, dar ºi de legislaþia în materia privatizãrii fostelor
societãþi cu capital de stat. Infrastructura folositã pentru desfãºurarea activitãþii, dar ºi resursa umanã existentã
la acea datã deveniserã insuficiente
pentru desfãºurarea în condiþii normale a acestei activitãþi extrem de importante pentru societate. Cu toþii ne
amintim sau putem sã ne reamintim
recitind presa vremii , despre aglomerãrile de pe holurile notariatelor de
stat, despre cozile interminabile ºi
întârzierile în rezolvarea problemelor
de naturã juridicã de cãtre notarii de
stat, aspecte care au generat nenumãrate nemulþumiri cetãþenilor care erau
nevoiþi sã aºtepte foarte mult timp
pentru încheierea unui act sau proceduri notariale.
Prin urmare, intrarea în vigoare la
17 noiembrie 1995 a Legii 36/1995 a

fost momentul de trecere la etapa modernã a acestei profesii, în sensul cã
dacã pânã la aceastã data au existat în
þarã circa 100 de notariate de stat, dupã
aceastã datã cei 448 de foºti notari de
stat au devenit notari publici, deschizându-ºi pe cheltuiala lor propriile
birouri notariale, lãsând astfel la alegerea cetãþeanului cãruia dintre birouri sã se adreseze.
Notariatul modern este caracterizat
atât prin creºterea numãrului de birouri notariale, creºterea numãrului de
notari publici (în 1995 la nivel naþional
erau 448 de notari în prezent sunt 2480
de notari care îºi desfãºoarã activitatea
în 1800 de birouri notariale) ºi, nu în
ultimul rând, calitatea ºi siguranþa serviciilor prestate. Astfel, cetãþeanul ºi-a
redus considerabil timpii de aºteptare
pentru încheierea unui act sau procedurã notarialã, notarul public obþinând
în numele lui anumite acte de la autoritãþi, aspect care îl scuteºte pe acesta de
parcurgerea unor drumuri inutile , fãrã
a mai vorbi ºi de climatul în care aceste
acte se instrumenteazã, în sensul cã
participanþii la actul notarial de bucurã
de confidenþialitatea discuþiilor purtate în cadrul biroului notarial.
Reporter: Ce a adus bun aceºti 25
de ani si cu ce provocãri va confruntaþi?
Viorel Mãnescu: În opinia noastrã,
cel mai bun lucru care s-a întâmplat în
cei 25 de ani de notariat public modern
este faptul cã am reuºit sã pãstrãm
încrederea pe care cetãþeanul ne-a acordat-o apelând la serviciile noastre în toatã aceastã perioadã. Acest fapt este
confirmat ºi de sondajul de opinie realizat la nivelul anului trecut cu un institut
de prestigiu indicã faptul cã 91% dintre
cei chestionaþi considerã cã profesia de
notar public în societate este destul de
importantã sau foarte importantã, iar
72% au declarat cã ,dintre profesiile juridice, în aceea de notar au cea mai
mare încredere.
În ceea ce priveºte provocãrile pe
care le avem în vedere în prezent, trebuie sã arãtãm cã apariþia intempestivã
a pandemiei cu Covid 19 ne-a determinat sã impulsionãm ºi sã accelerãm ritmul implementãrii la un nivel ºi mai
avansat a noilor tehnologii în activitatea notarialã. Astfel, am creat la nivelul Uniunii o strategie care a fost aprobatã de cãtre Consiliul Uniunii, iar în
prezent implementarea acesteia se desfãºoarã pe douã paliere ºi anume, în
primul rând, armonizarea legislaþiei cu
realitãþile actuale ºi aici mã refer la
modificarea ºi completarea Legii
589/2004 privind activitatea notarialã
electronicã ºi, în al doilea rând, realizarea unor studii de cãtre societãþii
acreditate de cãtre Agenþia de Digitalizare a României, care sã ne sprijine în
alegerea celor mai bune soluþii în procedura de autorizare a notarilor publici
care vor desfãºura activitatea notarialã
electronicã .
Nu vã ascund cã suntem în discuþii
destul de avansate ºi cu reprezentanþii
Agenþiei de Digitalizare a României în
vederea identificãrii unor soluþii pentru ca notarii publici sã aibã acces la
bazele de date gestionate de administraþiile publice centrale ºi locale în
vedere obþinerii informaþiilor necesare
pentru încheierea în condiþii de maximã siguranþã a actelor ºi procedurilor
notariale.
În paralel cu acest proiect , la nivelul Centrului Naþional de Administrare a Registrelor Naþionale Notariale
-INFONT (CNARNN-INFONOT) se
aflã în faza de testare o platformã de
gestiune a activitãþii biroului notarial,
denumitã I-NOT, pilon de bazã în digi-

Sondajul de opinie realizat la nivelul anului
trecut cu un institut de prestigiu indicã faptul
cã 91% dintre cei chestionaþi considerã cã
profesia de notar public în societate este destul
de importantã sau foarte importantã, iar 72%
au declarat cã, dintre profesiile juridice, în
aceea de notar au cea mai mare încredere".

talizarea activitãþii notariale. Aceastã
aplicaþie va veni în sprijinul notarilor
în procesul firesc de trecere de la actul
notarial pe suport de hârtie la actul notarial digitalizat începând din luna ianuarie 2021 ºi va permite o interconectare facilã cu alte platforme publice, pentru accesul notarilor la informaþiile necesare încheierii actelor notariale pe suport electronic.
Reporter: Cum se implicã Uniunea
Notarilor pe piaþa de profil?
Viorel Mãnescu: În primul rând
doresc sã precizez cã nu avem o piaþã
de profil, întrucât în opinia noastrã activitatea notarialã nu se încadreazã în
sfera serviciilor comerciale, din acest
motiv nu putem vorbi de o piaþã de
profil. Fiind o profesie reglementatã,
aspectele privind statutul notarului public ºi modul de exercitare al activitãþii
sunt în mod clar prevãzute la nivelul
legii. În ceea ce priveºte implicarea
Uniunii în activitatea notarilor, precizãm cã Legea 36/1995 prevede modul
în care Uniunea îºi realizeazã obiectivele din domeniile sale de activitate,
aceastã instituþie având urmãtoarele
funcþii:
a) de strategie, prin stabilirea direcþiilor de dezvoltare ºi modernizare a
activitãþii notariale;
b) de reglementare a activitãþii, prin
norme terþiare specifice, prin care se
asigurã, în conformitate cu strategia
adoptatã, punerea în aplicare a legislaþiei în domeniul notarial ºi realizarea
cadrului juridic subsidiar specific;
c) de reprezentare pe plan intern ºi
internaþional a notarilor publici;
d) de îndrumare, sprijin ºi control al
activitãþii profesionale a notarilor publici, în aplicarea corectã a prevederilor legale în domeniul notarial;
e) de administrare a patrimoniului
propriu.
De asemenea, în exercitarea funcþiilor care îi revin, Uniunea poate colabora cu autoritãþile ºi instituþiile publice, cu alte persoane juridice de drept
public sau privat, române ori strãine,
pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzãtoare domeniului sãu de activitate.
Reporter: Ce sfaturi le puteþi oferi
celor care doresc sã devinã notari publici? Mulþi tineri se orienteazã exclusiv în funcþie de partea materialã...
Viorel Mãnescu: Exercitarea cu
succes a acestei profesii presupune un
bagaj serios de cunoºtinþe juridice din
toate domeniile dreptului. Fiind o profesie al cãrei exerciþiu implicã autoritatea statului, cei care doresc sã devinã
notari trebuie sã ºtie cã exercitarea
profesiei de notar implicã ºi o rãspundere pe mãsurã. Secretul longevitãþii
în aceastã profesie constã, în opinia
mea, în respectarea cu stricteþe a legii,
perfecþionarea constantã a cunoºtinþelor profesionale ºi nu în ultimul pentru
a fi un notar bun trebuie sã iubeºti oameni, pentru cã numai aºa poþi sã empatizezi cu problemele pe care aceºtia
le au, putând gãsi soluþiile legale adecvate.
Reporter: Diferã activitatea unui
notar din România de aceea a unuia

din Spania sau Italia? Care sunt preocupãrile comune ale notarilor la nivel
european?
Viorel Mãnescu: În ceea ce priveºte sistemul de drept care guverneazã aceste notariate din spaþiul european, cu câteva excepþii – Marea Britanie, Norvegia, Suedia - precizãm cã
acesta este identic , fiind bazat pe sistemul de drept latin în care solemnitatea procedurilor ºi nivelul ridicat de reglementare joacã un rol esenþial. Cu siguranþã cã în ceea ce priveºte competenþele notarilor acestea sunt diferite ,
în funcþie de modul în care autoritãþile
statului au dorit sã le delege.
Principala preocupare atât la nivel
european, cât ºi mondial constã în
identificarea celor mai bune soluþii în
ceea ce priveºte digitalizarea profesiei
de notar public, preocupãri impulsionate ºi de declanºarea la nivel global a
pandemiei Covid-19. Prin urmare, la
nivelul organizaþiei profesionale constituitã din notariatele ca funcþioneazã
la nivel european , s-au creat grupuri
de lucru formate din notari ºi alþi specialiºti care analizeazã sistemele drept
din fiecare stat membru încercând sa
identifice cele mai bune soluþii tehnice
în materie de digitalizare. Astfel, orice
mijloc tehnologic utilizat de notariat
drept instrument în exercitarea funcþiilor sale trebuie sã permitã notarului sã
îndeplineascã sarcinile sale de garantare a controlului capacitãþii/ discernãmântului utilizatorilor sãi, secretul
profesional ºi protecþia datelor utilizatorilor.
Reporter: Din punctul de vedere al
profesiei de notar, ce modificãri ar mai
trebui aduse legislaþiei din domeniu?
Viorel Mãnescu: Ca orice legislaþie ºi legislaþia notarialã este perfectibilã, motiv pentru care atât în urma
controalelor profesionale efectuate,
a discuþiilor purtate cu colegii notari,
cât ºi din sesizãrile primite de la autoritãþi ºi cetãþeni, analizãm în permanenþã dispoziþiile legale care ne
reglementeazã activitatea, perfecþionarea legislaþiei reprezentând un
deziderat permanent pentru instituþia noastrã.
În prezent, în materie legislativã lucrãm la elaborarea unui proiect de modificare ºi completare a Legii
589/2004 privind activitatea electronicã notarialã, proiect care vizeazã crearea posibilitãþii întocmirii actelor ºi
procedurilor notariale pe suport electronic, precum ºi posibilitatea interconectãrii notarilor publici cu bazele de
date ale administraþiei publice centrale
ºi locale. Dupã finalizarea proiectului
urmeazã sã purtãm discuþii, în vederea
promovãrii, atât cu Autoritatea pentru
Digitalizarea României, cât ºi cu Ministerul Justiþiei.
Reporter: Se poate vorbi despre un
notar de succes ºi unul cu o activitate
mai puþin reuºitã?
Viorel Mãnescu: Din prisma satisfacþiilor profesionale apreciez cã nu ar
trebui sã folosim asemenea termeni de
comparaþie, întrucât eu consider cã atâta timp cât cetãþeanul care a încheiat în
biroul tãu un act sau o procedurã nota-

rialã, revine dupã un anumit timp pentru alte acte sau proceduri sau te recomandã ºi altor cunoscuþi, activitatea
desfãºuratã poate fi consideratã de
succes. Prin urmare, barometrul succesului sau insuccesului activitãþii notariale este dat de cele mai multe ori de
gradul de satisfacþie al cetãþeanului
faþã de serviciul notarial prestat ºi soluþia legalã datã acestuia.
Reporter: Cum trec notariatele
prin perioada de crizã produsã de pandemie ºi cum este afectatã activitatea
lor de aceastã crizã?
Viorel Mãnescu: Din punct de vedere economic, la fel ca ºi la ceilalþi
profesioniºti, existã notari a cãror activitatea fost afectatã mai puþin , dar ºi
notari ale cãror venturi au scãzut dramatic în perioada pandemiei. Pe lângã
toate acestea mai existã ºi riscul infectãrii cu acest virus, pentru cã aºa cum
ºtiþi atât în perioada stãrii de urgenþã,
cât ºi ulterior pe durata stãrilor de alertã, birourile notariale au fost deschise
în permanenþã, notarii asigurând funcþionarea neîntreruptã a acestui serviciu
public.
Reporter: Ce modificãri aþi observat în activitate (sunt segmente unde a
scãzut cererea serviciilor sau, dimpotrivã, segmente unde numãrul solicitãrilor au crescut)?
Viorel Mãnescu: Din analiza situaþiilor statistice furnizate de notari nu
putem spune ca am identificat modificãri semnificative ale cererii de servicii notariale, acestea fiind în marja
normalã de creºtere , respectiv scãdere
de la o lunã la cealaltã lunã. A existat o
creºtere mai semnificativã pentru anumite acte ºi proceduri dupã încetarea
stãrii de urgenþã în special în materie
imobiliarã, deoarece, în principal, s-au
putut finaliza unele tranzacþii care s-au
întrerupt din cauza masurilor de izolare luate de autoritãþi. Dimpotrivã, unele proceduri importante cum ar fi, de
exemplu succesiunile, au scãzut
într-un numãr considerabil .
Reporter: Din ce domeniu vin
acum cele mai multe solicitãri?
Viorel Mãnescu: În general au fost
multe solicitãri în ceea ce priveºte
întocmirea unor procuri ºi a unor acte
necesare pentru valorificarea unor
drepturi sociale.
Reporter: Cu ce dificultãþi vã confruntaþi tot mai mult în ultima perioadã?
Viorel Mãnescu: Principalele dificultãþi sunt cele generate de efectele
pandemiei ºi riscurile la care se supun
notarii prin interacþiunea cu persoane
posibil infectate, dar ºi lipsa unei infrastructuri informatice din partea autoritãþilor statului care sã permitã notarului obþinerea online, în numele cetãþeanului, a unor documente necesare
încheierii unor acte ºi proceduri notariale.
Reporter: Ce consideraþi cã ar trebui modificat la legea dupã care activaþi?
Viorel Mãnescu: În prezent,
Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici din România - UNNPR contribuie la realizarea unui proiect cu fi-

nanþare europeanã, derulat de CSM
în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului prin Programul
Operaþional Capacitate Administrativã. Proiectul îºi propune, în principal, sã elimine factorii care conduc la
supraîncãrcarea instanþelor de judecatã prin reducerea sau înlãturarea

În prezent, în materie
legislativã lucrãm la
elaborarea unui
proiect de modificare
ºi completare a Legii
589/2004 privind
activitatea
electronicã notarialã,
proiect care vizeazã
crearea posibilitãþii
întocmirii actelor ºi
procedurilor
notariale pe suport
electronic, precum ºi
posibilitatea
interconectãrii
notarilor publici cu
bazele de date ale
administraþiei publice
centrale ºi locale".
dosarelor repetitive, iar Uniunea
participã la acest program prin notari
publici care au calitatea de experþi
externi în cadrul proiectului
sus-menþionat. Contribuþia reprezentanþilor UNNPR la obþinerea rezultatelor propuse urmãreºte degrevarea instanþelor prin elaborarea de
politici publice (proceduri, instrumente) care sa stimuleze soluþionarea alternativã a disputelor in materie civila, sens in care vor fi analizate
cerinþele actuale privind soluþionarea alternativã , modul ºi întinderea
pe care mecanismele de soluþionare
alternativã a disputelor le au în alte
jurisdicþii din Uniunea Europeana ºi
se vor elabora propuneri de reglementare ºi instrumente de aplicare a
acestora, inclusiv prin modificarea ºi
completarea Legii notarilor publici
ºi a activitãþii notariale nr.36/1995.
De asemenea, aºa cum am precizat pe parcursul interviului, se impune ºi modificarea Legii 589/2004
privind activitatea electronicã notarialã ca urmare a digitalizãrii activitãþii notariale. Prin urmare, dezideratul nostru în materie de digitalizare este acela de a reuºi sã ne interconectãm cu întreaga administraþie a
statului , astfel încât sã putem reduce costurile ºi timpii de rãspuns la
solicitãrile cetãþenilor, iar actului
notarial dematerializat sã poatã fi
transmis în condiþii de siguranþã cãtre autoritãþii pentru îndeplinirea tuturor procedurilor prevãzute de
lege.
Reporter: Vã mulþumim! n

PAGINA 4

DIKE-SUPLIMENT DEDICAT ACTIVITÃÞII DE DREPT/BURSA, NR. 233

Vineri, 4 decembrie 2020

INTERVIU
NICOLETA MUNTEANU, PARTENER EURO INSOL:

”Ne aflãm în plin proces de trecere spre
o nouã formã de civilizaþie”
”
Justiþia în vremea pandemiei” ar putea fi titlul unei cãrþi. Doamna NicoletaMunteanuaavutamabilitateasãneschiþeze”uncapitol”,caredescrieactivitateadintr-operioadãmultmaicomplicatãdecâtseanticipa.

Reporter: Anul acesta se împlineºte un sfert de secol de activitate
modernã în domeniul avocaturii.
Ce înseamnã mai exact activitate
modernã a unui avocat?
Nicoleta Munteanu: Dacã ne
raportãm, pe de o parte, la evoluþia
domeniilor economice, care au diversificat litigiile ºi natura acestora, iar pe de altã parte, la viteza de
inovare a tehnologiilor, care au
condus la transformarea modelelor
de business existente, forþând organizaþiile atât din mediul public, cât
ºi cele din mediul privat sã se adapteze noilor tehnologii, aº spune cã
activitatea modernã a unui avocat
înseamnã adaptabilitate, creativitate ºi inovare a practicii judiciare.
Reporter: Ce a adus bun aceºti
25 de ani ºi cu ce provocãri vã confruntaþi dupã 25 de ani de activitate
modernã?
Nicoleta Munteanu: Este deja o
realitate faptul cã ne aflãm în plin
proces de trecere spre o nouã formã
de civilizaþie. Alvin Toffler o
numeºte „societatea informaþionalã” care are la bazã software-ul,
hardware-ul ºi roboþii. Aceste tehnologii schimbã nu numai felul în
care este organizatã activitatea
economicã ºi piaþa muncii, dar ºi
practicile judiciare, determinate de
omniprezenþa tehnologiei în viaþa
de zi cu zi. Înþelegerea ºi aplicarea
eficientã a acestor tehnologii informatice reprezintã marea noastrã
provocare. Din anul 2002, de când
profesez ºi pânã în prezent, piaþa
avocaturii s-a dezvoltat considerabil, cauzele clienþilor fiind din ce în
ce mai diverse ºi complexe. Cadrul
juridic creat prin introducerea
noilor coduri, reforma în domeniul
justiþiei, acþiunile unor instituþii ale
statului cu atribuþii în domeniul justiþiei au avut ca efect creºterea calitãþii actului de justiþie. Informatizarea instanþelor de judecatã (accesarea platformei portal.just.ro în
vederea vizualizãrii dosarului informatic) este un prim pas cãtre
noua societate ºi cãtre digitalizarea
justiþiei. Astãzi, doar la un click distanþã poþi avea acces la toate documentele unui dosar de oriunde, de
acasã, de la birou, de pe orice calculator sau smartphone, doar pe
baza unui cod unic. În viitorul
apropiat sunt sigurã cã toþi participanþii la proces, inclusiv judecãtorul vor discuta în faþa unor laptopuri sau tablete pentru cã „dosarele” vor fi stocate pe suporþi optici,
cu transfer de date ºi acces
printr-un singur click. În cadrul caselor de avocaturã, de mai mulþi ani
au fost create software-uri specializate care acoperã întreaga gamã de
activitãþi specifice profesiei de
avocat. Iatã cum tehnologia ne oferã mai mult timp ºi o mai bunã organizare, întrucât integreazã ºi interconecteazã datele, procesele de
lucru ºi relaþiile atât cu membrii
echipei, cât ºi cu instanþele de judecatã ºi clienþii.
Reporter: Cum trec casele de
avocaturã prin perioada de crizã
produsã de pandemie ºi cum este
afectatã activitatea lor de aceastã
crizã?

Nicoleta Munteanu: Adaptabilitatea este o trãsãturã esenþialã a
avocaturii. Avocaþii sunt antrenaþi
sã facã faþã schimbãrilor normelor
legale, cu alte cuvinte sã fie în permanenþã la curent cu toate noutãþile din domeniul juridic în care activeazã. Ca rãspuns în faþa crizei, nu
numai casele de avocaturã, cât ºi
clienþii (companii sau persoane fizice) au ales calea unei adaptãri rapide. Am devenit cu toþii dependenþi de serviciile digitale mai mult
ca niciodatã, deoarece, fãrã ele, distanþarea fizicã ar fi fost mult mai
greu de realizat. Ca urmare a distanþãrii sociale impusã de coronavirus, în aceastã perioadã am asistat la o adevãzatã explozie în ceea
ce priveºte creativitatea ºi inovaþia
platformelor de streaming ºi
co-working care rãspund nevoii de
a comunica live, de a fi cât mai
aproape de interlocutor. Clienþii
sunt din ce în ce mai sofisticaþi,
pretenþioºi ºi schimbãtori, iar volumul de muncã este din ce în ce mai
mare pe cerinþele punctuale. Atât
casele de avocaturã, cât ºi clienþii
cautã noi modalitãþi de a stabili
întâlniri, de a primi ºi oferi consulanþã de calitate online, care sã genereze valoare adãugatã serviciilor.
Reporter: Cum apreciaþi mãsurile luate de Guvern anul acesta
pentru susþinerea mediului de afaceri?
Nicoleta Munteanu: Sunt convinsã cã toate instrumentele disponibile au fost folosite pentru a atenua consecinþele pandemiei care
au afectat atât sãnãtatea publicã,
cât ºi economia. Din perspectiva
forþei de muncã, Guvernul a adoptat o serie de mãsuri menite sã ajute
atât angajaþii, prin acordarea ºomajului tehnic astfel încât veniturile
sã nu le fie grav afectate, menþinându-se în acest fel locurile de
muncã, cât ºi angajatorii, prin acordarea unui ajutor pentru susþinerea
plãþii salariilor. Pentru readaptarea
la piaþa muncii, a fost gândit programul de calificare ºi recalificare
care va fi sprijinit parþial din fonduri europene ºi de la buget. În perioada de lockdown au fost plafonate preþurile la medicamente ºi
aparaturã medicalã, la alimentele
de strictã necesitate ºi la serviciile
de utilitate publicã (energie electricã ºi termicã, gaze, alimentare cu
apã, salubritate, carburanþi, etc.) în
limita preþului mediu din ultimele
luni înaintea declarãrii stãrii de urgenþã. De asemenea, ratele la creditele bancare au fost suspendate la
cerere, termenele de platã a datoriilor fiscale au fost prelungite, rambursarea concediilor medicale plãtite de cãtre agenþii economici. Cu
toate acestea, mediul de afaceri are
nevoie de echilibru din partea angajaþilor, politici flexibile, coerente ºi inteligente post pandemie din
partea statului astfel încât, forþa de
muncã sã fie capabilã sã aducã
României dezvoltare durabilã s¸i
prosperitate pe termen lung.
Reporter: Ce credeþi cã ar fi trebuit sã facã autoritãþile în acestã
perioadã?

Nicoleta Munteanu: Motoarele
economiei româneºti au nevoie de
investiþii masive pentru a putea
rãmâne competitive. Lipsa de transparenþã ºi incapacitatea de a previziona o strategie pe termen lung reduce mult din apetitul investitorilor.
În acest context, stimularea investiþiilor strãine ºi a celor autohtone, în
special în sectoarele cu potenþial ridicat este vitalã pentru o economie
performantã. Mediul de afaceri are
nevoie de investiþii susþinute, de un
cadrul juridic ºi fiscal stabil ºi sustenabil pe termen lung, care sã confere nu numai încredere investitorilor
de a aduce business-uri importante
în România, dar ºi pentru asigurarea
unei mai mari predictibilitãþi. Reforma administraþiei publice ºi eficientizarea instituþionalã, dezvoltarea infrastructurii (învãþãmânt, sãnãtate, transport, energie, telecomunicaþii), atragerea de investiþii,
susþinerea unei creºteri economice
bazatã pe producþie, investiþii masive în digitalizare pentru creºterea
competitivitãþii economiei româneºti, debirocratizarea ºi înlãturarea
formalismelor excesive în relaþia cu
autoritãþile publice, îmbunãtãþirea
accesului la finaþare mai ales pentru
IMM-uri ºi micro-întreprinderi,
consider cã ar trebui sã fie principalele subiecte de pe agenda de lucru a
guvernului.
Reporter: Ce strategie a abordat
casa de avocaturã pe care o reprezentaþi pentru a depãºi mai uºor criza sanitarã/economicã?
Nicoleta Munteanu: Pentru
noi, provocarea momentului o reprezintã inovarea permanentã a
modelului de business, a strategiei. Fie cã vorbim despre modul
cum este definitã performanþa,
cum se alocã resursele sau cum
aratã cultura organizaþiei, procesele de management sunt primele
care trebuie inovate pentru a genera schimbarea doritã. Inovaþia
în management este de naturã sã
schimbe modul de lucru al managerilor, scopul fiind acela de a
mãri performanþele companiei.
Din pãcate adevãratul impediment în calea inovaþiei este povara vechilor mentalitãþi. Aria mea
de practicã este spectaculoasã ºi
în acelaºi timp necesarã pentru

În 2019, potrivit raportului Bãncii
Mondiale - Doing Business 2020 Raport România s-a clasat pe locul 55 în
clasamentul privind uºurinþa de a derula
afaceri, cu trei locuri sub poziþia de anul
anterior ºi cu zece sub clasamentul de
acum doi ani. Criza, cu multiplele faþete –
sanitarã, economicã, socialã – a
influenþat comportamentul oamenilor de
afaceri care, în aceastã perioadã este unul
prudent, ponderat, care se concentreazã
pe finalizarea proiectelor aflate într-o
fazã avansatã de dezvoltare, pe reducerea
costurilor, dar ºi pe reorganizarea unor
afaceri care nu s-au dovedit
profitabile".

activitatea economicã în ansamblul ei. Insolvenþa este necesarã
pentru eficienþa, dinamica ºi finalitatea mecanismelor economice.
Înþelegerea insolvenþei ca un „rãu
necesar”, ca un dezechilibru care
trebuie sã pregãteascã un nou
echilibru, ca un „punct critic”
menit, nu numai sã tragã un serios
semnal de alarmã, cât ºi sã se constituie într-un „nou început”, reprezintã cea mai plasticã radiografie a insolvenþei. Insolvenþa
va rãmâne în continuare „rãul necesar”, existent în orice circuit
e c o n o m i c . A p a r i þ i a e i d eclanºeazã mãsuri preventive ºi reactive de rãspuns la crizã ºi situa-

tria prelucrãtoare, industria
înfrumuseþãrii, industria transporturilor, dar ºi industria creativã ºi sectorul cultural.
Reporter: Cu ce provocãri vã
confruntaþi tot mai mult în ultima
perioadã?
Nicoleta Munteanu: Pandemia ne-a forþat sã ne schimbãm
comportamentele. Modelele tradiþionale de interacþiune cu care
ne-am obiºnuit în viaþa publicã ºi
privatã au devenit aproape imposibile. În aceste condiþii am fost
nevoiþi sã ne adaptãm, sã reinventãm dialogul, modul în care gãsim
soluþii ºi interacþionãm, evident,
ajutaþi de tehnologie. În acest

ºi Justiþie. Desfãºurarea ºedinþelor de judecatã în sistem de videoconferinþã a fost implementatã ºi
la nivelul Tribunalului Municipiului Bucureºti. În materie penalã, cei aflaþi în arest preventiv atât
la Poliþie, cât ºi în Penitenciar au
fost audiaþi prin sistemul de videoconferinþã, existent în toate instanþele.
În plinã pandemie, chiar la
începutul lunii aprilie a avut loc
pe platforma Zoom primul proces
de judecatã simulat în mediul online din România. Proiectul a fost
pus în practicã de Digital Law ºi
s-a numit numit Covid-19. Experimentul a avut un real success ºi
reprezintã prima sedinþã de judecatã în mediul online. În vederea
derulãrii procesului judiciar prin
videoconferinþã, atât judecãtorul
cât ºi grefierul cauzei s-au conectat prin intermediul unor tablete,
iar avocaþii prin intermediul propriilor terminale, din locaþii diferite precum Braºov, Bucureºti,
Brãila, Cluj-Napoca, Ilfov, Dolj
ºi Timiº. Acest experiment reuºit
ne-a demostrat faptul cã desfãºurarea unei ºedinþei de judecatã prin videoconferinþã este posibilã atât din punct de vedere
tehnic, cât ºi din punct de vedere
legislativ, iar justiþia telematicã,
care presupune desfãºurarea procedurilor judiciare în sistem online, de la distanþã prin conectarea
la platforme specifice, poate reprezenta o alternativã la justiþia
clasicã, fãrã pretenþia de a o înlocui. Astfel, implementarea ºi folosirea instrumentelor digitale în
sistemul judiciar, precum ºi realizarea actului de justiþie în sistem
online, vine cu o serie de avantaje

Pandemia ne-a forþat sã ne schimbãm
comportamentele. Modelele tradiþionale de
interacþiune cu care ne-am obiºnuit în
viaþa publicã ºi privatã au devenit aproape
imposibile. În aceste condiþii am fost
nevoiþi sã ne adaptãm, sã reinventãm
dialogul, modul în care gãsim soluþii ºi
interacþionãm, evident, ajutaþi de
tehnologie. În acest context, clienþii noºtri
au conºtientizat importanþa avocatului ca
partener de afaceri, care este în
permanenþã alãturi de ei, îi cunoaºte
întreaga activitate ºi îl consiliazã de
fiecare datã când trebuie luatã o decizie".
þii de risc. Modelul de business
promovat de noi este unul bazat
pe o abordare creativã ºi inovatoare, încercând sã schimbãm
mentalitatea de business a managementului companiilor aflate în
insolvenþã. Pentru noi este important ca la nivelul companiilor
aflate în procedurã, de la cel mai
mic pânã la cel mai mare nivel de
management, sã existe o rezonanþã cu managementul promovat de
noi.
Reporter: Ce modificari aþi
observat în piaþa pe care activaþi
(sunt segmente unde a scãzut cererea serviciilor sau, dimpotrivã,
segmente unde numãrul solicitarilor au crescut)?
Nicoleta Munteanu: În 2019,
potrivit raportului Bãncii Mondiale - Doing Business 2020 Raport România s-a clasat pe locul 55 în
clasamentul privind uºurinþa de a
derula afaceri, cu trei locuri sub
poziþia de anul anterior ºi cu zece
sub clasamentul de acum doi ani.
Criza, cu multiplele faþete – sanitarã, economicã, socialã – a influenþat comportamentul oamenilor
de afaceri care, în aceastã perioadã este unul prudent, ponderat,
care se concentreazã pe finalizarea proiectelor aflate într-o fazã
avansatã de dezvoltare, pe reducerea costurilor, dar ºi pe reorganizarea unor afaceri care nu s-au
dovedit profitabile. Din aceastã
perspectivã, observ o creºtere de
intrare în insolvenþã a multor
companii care au fost afectate de
crizã ºi care activeazã în diferite
industrii ºi sectoare din economie
precum turismul, horeca, indus-

context, clienþii noºtri au
conºtientizat importanþa avocatului ca partener de afaceri, care
este în permanenþã alãturi de ei, îi
cunoaºte întreaga activitate ºi îl
consiliazã de fiecare datã când
trebuie luatã o decizie. În altã ordine idei, neajunsurile sistemului
nostru judiciar, legislaþia în continuã schimbare care genereazã
incertitudine juridicã, practica
neunitarã a instanþelor de judecatã, fenomen des întâlnit în modul
de aplicare ºi interpretare al legii,
ritmul alert în care se desfãºoarã
aceastã profesie, precum ºi dorinþa de a nu face rabat de la calitatea
serviciului oferit, consider cã
sunt principalele dificultãþi cu
care se confruntã profesia.
Reporter: Având în vedere
contextul actual, credeþi cã s-ar
putea trece la procese online? Cu
judecãtor, procuror, avocaþi...
Nicoleta Munteanu: Ne
îndreptãm inevitabil spre o lume
preponderent digitalã. În acest
context, sistemul judicar trebuie
sã se digitalizeze la rândul sãu,
ceea ce înseamnã crearea de platforme dedicate care sã permitã
desfãºurarea ºedinþelor de judecatã prin videoconferinþã, atât în
cauzele penale, cât ºi în cele
non-penale. Primele ºedinþe de
judecatã online au avut loc la finalul lunii martie când, ºedinþele
completului pentru soluþionarea
recursului în interesul legii ºi ale
completului pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept s-au desfãºurat în condiþii de videoconferinþã, din locuri aflate în ambele
sedii ale Înaltei Curþi de Casaþie

pentru toþi participanþii la actul
de justiþie: accesul rapid la conþinutul dosarului electronic, încãrcarea automatã a încheierilor de
ºedinþã ºi a înscrisurilor transmise de participanþi prin intermediul aplicaþiei, diminuarea costurilor cu factorul uman, precum ºi
o creºtere a transparenþei care
duce la un comportament mai responsabil din partea tuturor participanþilor.
Reporter: Existã amânãri de
speþe mai mult decât într-un an
obiºnuit?
Nicoleta Munteanu: Sã nu neglijãm faptul cã sistemul judiciar
din România este sufocat de dosare, iar la instanþele aglomerate
numãrul judecãtorilor ºi al personalului din sistem este limitat. Pe
fondul supraîncãrcãrii unor magistraþi atât din cauza numãrului
mare de cauze, cât ºi datoritã
gradului de complexitate al unor
dosare, termenele sunt mult mai
lungi. În cazul insolvenþelor, protestele din justiþie de la începutul
anului precum ºi amânãrile din
perioada stãrii de urgenþã au generat termene de soluþionare mult
mai lungi decât într-un an
obiºnuit. Instanþele au apreciat cã
dosarele de insolvenþã nu sunt cauze urgente pentru a fi soluþionate
în perioada stãrii de ugenþã, motiv pentru care amânãrile din acea
perioadã s-au suprapus cu numãrul mare de cereri de deschidere a
procedurii de insolvenþã ceea ce
înseamnã cã soluþionarea acestor
cauze va fi mai dificilã decât pânã
acum.
Reporter: Vã mulþumim! n
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AFACERI
INTERVIU CU AVOCATUL ALEXANDRA IANUL (FOSTÃ BURADA):

”Directivele europene au corectat
conþinutul contractelor de credit”
I

mplementarea noilor Directive Europene în domeniul bancar a condus la o
corecþiepozitivãaconþinutuluicontractelordecredit,estedepãrereavocatul Alexandra Ianul (fostã Burada). Specialistul ne-a explicat: “Sistemul
bancar a fost nevoit sã se adapteze noilor cerinþe de reglementare, adaptarea fiind de cele mai multe ori una corectã. În ultimii ani, anumite instituþii
de credit ne-au solicitat verificarea conformitãþii contractelor de credit cu legislaþia pentru protecþia consumatorilor ºi am fost bucuroasã sã constat cã
normele au fost respectate, în aceste cazuri. Cred cã acest tip de proiecte sunt
extrem de benefice ºi de naturã a reconstrui încrederea între consumatori ºi
finanþatori”.
Reporter: Cum trec casele de
avocaturã prin perioada de crizã?
Alexandra Ianul: Rãspunsul la
aceastã întrebare diferã în funcþie
de aria de practicã a fiecãrei case de
avocaturã, însã per ansamblu nu
putem nega cã ºi domeniul nostru
de activitate a fost afectat de criza
produsã de pandemie, fiind o adevãratã provocare pentru manageri
sã se adapteze noilor condiþii ºi cerinþe din piaþã.
Este evident cã acele case de
avocaturã care oferã consultanþã
domeniului HoReCa, turism, arts
and entertainment au trecut prin
aceleaºi dificultãþi prin care trec ºi
clienþii lor. Cu toate acestea, trebuie sã amintim cã anumite sectoare
din industrie (companii pharma ºi
medicale, companii de retail sau
marile ºi micile afaceri ce se axeazã pe livrãri la domiciliu etc.) au
avut o activitate înfloritoare ce a
solicitat ºi un puternic suport juridic pentru dezvoltare ºi creºtere.
Una dintre provocãrile acestei
perioade, care s-a resimþit la nivelul fiecãrei case de avocaturã independent de dimensiune – de la cabinete indiviuale, boutique law
firms ºi pânã la societãþile de avocaturã tip corporaþie – a fost aceea
de a þine pasul cu legislaþia adoptatã
de autoritãþi în toatã aceastã perioadã. S-a conturat în breasla noastrã
termenul de legislaþie pandemicã,
ce încorporeazã toate actele normative, dar ºi de putere juridicã inferioarã (legi, decrete, ordonanþe,
ordine, dispoziþii, hotãrâri) adoptate în cele mai variate domenii, cu
scopul impunerii mãsurilor de
combatere a pandemiei ºi a efectelor sale pe plan medical, economic,
social etc.
Reporter: Cum apreciaþi mãsurile luate de Guvern anul acesta
pentru susþinerea mediului de afaceri?
Alexandra Ianul: Deºi reprezentanþii executivului s-au grãbit
sã anunþe încã din luna martie a
acestui an o serie de mãsuri menite sã susþinã mediul de afaceri ºi
sã vinã în ajutorul agenþilor economici (punându-se accent pe
IMM-uri), acestea au apãrut cu
întârziere ºi deloc facil de implementat. În continuare existã un
hatis birocratic pentru accesarea
mãsurilor menite sã ajute companiile sã treacã peste perioada de
crizã, iar de cele mai multe ori în
perioadele de crizã factorul timp
este esenþial. De asemenea, din
analizã solicitãrilor clienþilor
noºtri ce aparþin celor mai afectate domenii (HORECA, industria
muzicalã), am constatat cã pentru
aceºtia mãsurile au fost aproape
inexistente.
Reporter: Ce credeþi cã ar fi tre-

buit sã facã autoritãþile în acesta
perioadã?
Alexandra Ianul: Dat fiind natura problemei cu care ne confruntãm la nivel global, consider cã
principalele mãsuri ce se impuneau
erau în sectorul medical/sãnãtate,
fiind necesarã creºterea capacitãþii
României de îngrijire ºi tratare a
pacienþilor Covid, cu respectarea
condiþiilor optime de siguranþã
pentru personalul medical.
Apoi, urmau a fi luate mãsurile
în domeniile afectate atât direct
(companii ce ºi-au închis sau
restrâns activitatea ca efect al deciziilor autoritãþilor), cât ºi indirect
(companii ce ºi-au restrâns, sau în
unele cazuri chiar închis activitatea, ca ºi consecinþã a scãderii cererii pe piaþã), având în vedere cã sectoarele economice sunt înlãnþuite ºi
prezintã o interdependenþã.
În ceea ce priveºte persoanele fizice, s-au luat mãsuri cu privire la
ºomaj, telemunca ºi mãsuri menite
sã îi ajute pe pãrinþii care nu au cu
cine sã îºi lase copii, cu toate acestea
au fost anumite categorii de persoane ce au fost uitate de autoritãþi.
Reporter: Ce a fãcut casa de
avocaturã pe care o reprezentaþi în
acest an ºi ce miºcãri aþi observat în
piaþa de profil?
Alexandra Ianul: ªi cabinetul
nostru s-a confruntat cu o serie de
provocãri în aceastã perioadã. În
primul rând am impus o serie de
mãsuri de naturã sanitarã, sens în
care am încercat sã limitãm pe cât
posibil contactul fizic cu clienþii
(cãrora le mulþumim pentru înþelegere), activitatea desfãºurându-se
preponderent prin mijloace de comunicare la distanþã.
De asemenea, ne-am adaptat
noilor cerinþe de pe piaþã, având în
vedere dificultãþile economice cu
care s-au confruntat clienþii noºtri,
atât persoanele fizice, cât ºi cele
juridice. În cazul persoanelor fizice, din nefericire, o problemã constantã a fost reprezentatã de dificultãþile în achitarea ratelor, ce în
anumite cazuri au condus chiar
spre o potenþialã pierdere a locuinþei. Trebuie subliniat cã în aceste
cazuri existã soluþii, atât preventive (negocieri privind amânarea
plãþii ratelor sau accesarea unor
proceduri, precum cea prevãzutã
de Legea 77/2016), cât ºi soluþii
pentru situaþii curente (negocierea
unor angajamente de platã în timpul executãrii sau contestaþii la
executare).
ªi în domeniul muncii ºi cel al
asigurãrilor sociale a crescut numãrul de solicitãri, multe persoane
confruntându-se cu concedieri
abuzive, ce pot fi de asemenea atacate în instanþã. De asemenea,
având în vedere mãsurile adoptate

de autoritãþi pentru a veni în ajutorul pãrinþilor ce nu pot lucra de
acasã ºi nu au cui lãsa sub supraveghere copiii, am oferit asistenþã
clienþilor noºtri în accesarea beneficiilor prevãzute de lege (obþinerea unor indemnizaþii speciale sau
bonusuri, dupã caz).
Am observat o puternicã schimbare ºi în sfera activitãþii persoanelor juridice. Dacã la început de an,
în majoritatea cazurilor, am oferit
consultanþã juridicã pentru iniþerea
ºi derularea unor proiecte menite
sã conducã la dezvoltarea companiilor, sfera de interes s-a schimbat
dupã izbucnirea pandemiei în
România.
Astfel, ne-am dezvoltat experienþa în domeniul proceurilor de
prevenire a insolvenþei, precum
concordatul preventiv, dar ºi procedurile de insolvenþã. Trebuie sã
amintim cã procedurile prevãzute
de Legea 85/2014 sunt eminamente menite sã vinã în protecþia debitorului ºi urmãresc în principal o
redresare a activitãþii acestuia ºi,
astfel, revenirea agentului economic pe linia de plutire. Tot în
strânsã legãturã cu dificultãþile la
platã, aria noastrã de expertizã a
crescut în sfera negocierilor angajamentelor de patã, atât între
privaþi, cât ºi cu autoritãþile fiscale
pentru datoriile contribuabililor.
Ne bucurãm sã salutãm o tendinþã de creºtere a serviciilor de
consultanþã juridicã, anterior
încheierii contractelor comerciale. Am observat o tendinþã a clienþilor noºtri de a accesa la serviciile
noastre încã din faza de negociere
ºi semnare a contractelor, urmãrind astfel instituirea unor mecanisme contractuale menite sã îi

Un rol foarte important în aducerea la
normalitate a contractelor de credit l-au avut
ANPC ºi Asociaþiile pentru protecþia
consumatorilor ºi nu în ultimul rând miile de
litigii nãscute sub imperiul vechii legislaþii. Cred
cã actualii consumatori de credite sunt
privilegiaþi faþã de cei creditaþi în 2008, deoarece
experienþa negativã a acestora din urmã a
condus în final la o legisaltie mai protectivã. Cu
toate acestea, îmi exprim îngrijorarea faþã de o
nouã tendinþã de creditare iresponsabilã
generatã de o aparentã nevoie în creºtere pentru
acest tip de produse. Recomand consumatorilor
sã se informeze în prealabil ºi sã nu ezite sã
apeleze la specialiºti sau la asociaþiile pentru
protecþia consumatorilor de servicii financiare”.

protejeze în faþa unor eventuale neexecutãri sau executãri necorespunzãtoare din partea co-contractului, dar ºi cauzate de evenimente

creditori în contra debitorilor în vederea recuperãrii unor sume de
bani.
Dat fiind creºterea numãrului de

veni îmbolnãvirea noastrã ce ne-ar
împiedica sã ne mai derulãm activitatea, am luat decizia de a limita
prezenþa fizicã în instanþã doar în
acele momente procedurale în care
aceastã prezenþã este imperios necesarã, sens în care trebuie sã mulþumim pentru sprijin ºi înþelegere
clienþilor noºtri.
O altã provocare cu care ne confruntãm este digitalizarea instanþelor. Am observat o creºtere a numãrului dosarelor electronice - ce permit studierea actelor de la dosar
on-line, fãrã deplasarea fizicã la instanþã, ºi, astfel, instrumentarea
dosarului devine mai facilã, iar
umãtoarea provocare este þinerea
ºedinþelor on-line.
Þinerea unei ºedinþe de judecatã
exclusiv on-line ridicã o serie de
controverse în domeniul juridic, în
special sub aspectul respectãrii
principiului nemijlocirii, al oralitãþii ºi al contradictorialitãþii judecãþii. Cu toate cã în perioada actualã
aceastã modalitate pare optimã
pentru prevenirea rãspândirii virusului ºi protecþia tuturor participanþilor la actul de justiþie, apreciem cã ar trebui fãcute ºi anumite
menþiuni. Arta avocaturii presupune, pe lângã tehnicitatea pledoariei, ºi o bunã cunoaºtere a dreptului ºi a speþei, ºi un anumit grad de
empatie ºi oratorie – elemente ce
riscã a fi pierdute în cazul unei justiþii on-line.
Reporter: Cum apreciaþi cã a
evoluat piaþa bancarã în ultimii
ani? Consideraþi cã bãncile ºi-au
îmbunãtãþit contractele încheiate
cu clienþii? Au dispãrut clauzele

Este evident cã acele case de avocaturã
care oferã consultanþã domeniului
HoReCa, turism, arts and
entertainment au trecut prin aceleaºi
dificultãþi prin care trec ºi clienþii lor.
Cu toate acestea, trebuie sã amintim cã
anumite sectoare din industrie
(companii pharma ºi medicale,
companii de retail sau marile ºi micile
afaceri ce se axeazã pe livrãri la
domiciliu etc.) au avut o activitate
înfloritoare ce a solicitat ºi un puternic
suport juridic pentru dezvoltare ºi
creºtere”.
peste voinþa pãrþilor – caz fortuit
ºi forþã majorã. Din nefericire, ºi
pe plan litigios am înregistrat o
creºtere a acþiunilor grefate pe o
neexecutare contractualã sau executare defectuoasã a contractului.
Nu în ultimul rând, un proiect
drag mie este dedicat artiºtilor,
care au fost impactaþi direct de pandemie. ªi în acest domeniu ne-am
dezvoltat activitatea prin renegocieri contractuale, acþiuni ºi demersuri prelitigioase pentru recuperarea drepturilor prevãzute de
lege.
De asemenea, ne-a adus bucurie
sã vedem cum o parte a clienþilor
noºtri din domeniu s-au adaptat noilor cerinþe de piaþã. Este povestea
unui artist muzical ieºean, care în
lipsa concertelor ºi a contractelor
pentru evenimente private obiºnuite, a pus bazele unei ºcoli musicale
on-line, iar cabinetul nostru l-a ajutat sã punã bazele formei juridice
în cadrul cãruia activeazã ºi sã se
alinieze tuturor exigenþelor impuse
de protecþia datelor ºi cursurilor
on-line.
Reporter: În ce domeniu au fost
deschise anul acesta cele mai multe
procese în instanþã?
Alexandra Ianul: Domeniul juridic oglindeºte domeniul economic, astfel schimbãrile produse pe
plan economic (dificultãþile la platã cu care se confruntã atât persoanele fizice, cât ºi cele juridice) se
manifestã ºi în plan litigios.
Astfel, în aceastã perioadã au
crescut atât cererile de încuviinþare
a executãrii silite, cât ºi numãrul
contestaþiilor la executare silitã,
precum ºi cererile formulate de

ºomeri, s-au înregistrat creºteri ºi
în cazul litigiilor de muncã, dar ºi
în domeniul asigurãrilor sociale
(litigii ce privesc dreptul persoanei
de a beneficia de indemnizaþie de
ºomaj ºi cuantumul acesteia).
În materia persoanelor juridice a
crescut numãrul procedurilor de
insolvenþã.
Trebuie sã amintim ºi de acele litigii ce au vizat contestarea mãsurilor de izolare sau carantinare impuse de autoritãþi, iniþiate atât împotriva unor acte administrative individuale, cât ºi cele ce au vizat hotãrâri ce produc efecte erga homnes.
Reporter: Care sunt cele mai
întâlnite probleme din piaþã?
Alexandra Ianul: Am observat
în ultima perioadão creºtere a numãrului de cazuri Covid ºi în cazul
persoanelor din jurul meu, astfel
cã o problemã actualã cu care ne
confruntãm este aceea de a identifica mãsuri optime de protejare
membrilor cabinetului nostru, în
special în cazul activitãþii de reprezentare în faþa instanþelor de
judecatã.
Salutãm deciziile luate la nivelul
anumitor instanþe de judecatã din
Bucureºti, ce permit desfãºurarea
activitãþii în condiþii optime pentru
rãspândirea virusului SARSCOV19 (stabilirea unui interval
orar pentru fiecare cauzã, lipsa
aglomeraþiei atât în salã, cât ºi pe
culoarele instanþei, aerisirea sãlilor, prezenþa dezinfectantului ºi
purtarea cu rigurozitate a mãºtii sanitare), însã existã ºi instanþe unde
aceste mãsuri lasã de dorit.
În aceste condiþii, pentru a pre-

abuzive din contracte?
Alexandra Ianul: Implementarea noilor Directive Europene
cu certitudine a condus la o corecþie pozitivã a conþinutului contractelor de credit. Sistemul bancar a fost nevoit sã se adapteze
noilor cerinþe de reglementare,
adaptarea fiind de cele mai multe
ori una corectã. În ultimii ani,
anumite instituþii de credit ne-au
solicitat verificarea conformitãþii
contractelor de credit cu legislaþia pentru protecþia consumatorilor ºi am fost bucuroasã sã constat
cã normele au fost respectate, în
aceste cazuri. Cred cã acest tip de
proiecte sunt extrem de benefice
ºi de naturã a reconstrui încrederea între consumatori ºi finanþatori.
Un rol foarte important în aducerea la normalitate a contractelor
de credit l-au avut ANPC ºi Asociaþiile pentru protecþia consumatorilor ºi nu în ultimul rând miile
de litigii nãscute sub imperiul vechii legislaþii. Cred cã actualii
consumatori de credite sunt privilegiaþi faþã de cei creditaþi în 2008,
deoarece experienþa negativã a
acestora din urmã a condus în final
la o legisalþie mai protectivã. Cu
toate acestea, îmi exprim îngrijorarea faþã de o nouã tendinþã de
creditare iresponsabilã generatã
de o aparentã nevoie în creºtere
pentru acest tip de produse. Recomand consumatorilor sã se informeze în prealabil ºi sã nu ezite sã
apeleze la specialiºti sau la asociaþiile pentru protecþia consumatorilor de servicii financiare.
Reporter: Mulþumesc! n
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„Când avocaþii declarã cã
nu au încredere în viitor nu
este o veste bunã”
(Interviu cu avocatul Gheorghe Piperea, fondatorul SCA Piperea ºi Asociaþii)
ãsurile adoptate de autoritãþi dupã declararea pandemiei de Covid-19 au fost haotice, tardive, orientate politic ºi lipsite total de
înþelepciune, este de pãrere avocatul Gheorghe Piperea, fondatorul SCA Piperea ºi Asociaþii. Juristul ne-a precizat, într-un interviu:
”Cândeconomiaînmodnormalareprobleme,avocatura(ºi,îngeneral,profesiile independente sau liberale) o duce rãu; când economia este în crizã, avocaturafacefebrã-maipuþinactoriicareauancorebuneînclienþimari,cumar
ficorporaþiile,statul,instituþiilepublice,UAT-urileetc.ªimaipuþinceicarese
ocupã cu insolvenþa ºi cu prevenþia abuzului de putere economicã sau politicã… Din pãcate, marea masã a avocaþilor, organizaþi ca mici afaceri individuale, sunt în stare de dificultate financiarã majorã, ca mai toþi titularii de joburi indepente sau de IMM-uri, de altfel”.

M

Reporter: A fost afectatã casa
de avocaturã pe care o reprezentaþi de criza sanitarã prin care trecem?
Gheorghe Piperea: În cazul
nostru, din fericire, nu au fost
probleme de reducere a volumului de activitate, dat fiind specificul domeniilor în care suntem
specializaþi. Din punct de vedere
logistic ºi tehnic, au fost ºi sunt
complicaþii supãrãtoare - lucrul
de acasã în perioada stãrii de urgenþã, lucrul în ture de când cu
”valul doi”, programul restrâns ºi
schimbãtor, de la zi la zi, al instanþelor, restricþiile de deplasare
etc. în legãturã cu ceea ce pot vedea pe piaþã, în cazul concurenþilor, s-a vãzut un recul major în lunile de început ale pandemiei,
apoi s-a vãzut o oarecare revenire, ca acum sã asistãm la un nou
recul major, cauzat de acest ”val
doi”. Dacã mãsurile de reducere a
costurilor din primãvarã (reduceri care nu au fost necesare în
cazul nostru, ºi nici nu au fost impuse) au fost luate mai mult de
fricã sau prudenþã excesivã,
acum reducerile de onorarii ºi de
personal devin necesare, cãci
economia s-a prãbuºit în toamnã,
în ciuda speranþelor de revenire
din timpul verii. Când economia
în mod normal are probleme,
avocatura (ºi, în general, profesiile independente sau liberale) o
duce rãu; când economia este în
crizã, avocatura face febrã - mai
puþin actorii care au ancore bune
în clienþi mari, cum ar fi corporaþiile, statul, instituþiile publice,
UAT-urile etc. ªi mai puþin cei
care se ocupã cu insolvenþa ºi cu
prevenþia abuzului de putere economicã sau politicã… Din pãcate, marea masã a avocaþilor, orga-

nizaþi ca mici afaceri individuale,
sunt în stare de dificultate financiarã majorã, ca mai toþi titularii
de joburi indepente sau de
IMM-uri, de altfel. ªi nimeni, absolut nimeni din clasa politicã,
din cadrul birocraþiei sau din
centrul puterii nu îi ia în seamã,
în ciuda importanþei esenþiale a
acestei porþiuni masive a clasei
de mjloc pentru democraþia din
România. Nu sunt veºti bune
atunci când avocaþii declarã cã nu
o duc bine ºi cã nu au încredere în
viitor…
Reporter: Cum caracterizaþi
mãsurile adoptate de autoritãþi
dupã declararea pandemiei de
Covid-19?
Gheorghe Piperea: Haotice,
tardive, orientate politic, lipsite
total de înþelepciune. Doar PR ºi
spectacol de duzinã pe „feisbuc”.
ªi multe, multe daune cauzate
economiei naþionale - ºi aºa în
mod patologic dezechilibratã
înainte de pandemie (reamintesc
ce spuneam chiar în BURSA
acum câþiva ani - existã câteva
zone de dezvoltare urbanã ºi în
rest deºert, existã profitabilitate
uriaºã ºi fiscalizare minimalã în
zona de Big Tech, Pharma, Finance, în industria agrarã ºi alimentarã deþinutã de marile corporaþii ale domeniului ºi în comerþul de tip super-market ºi în
rest faliment). Guvernul a ratat
ºansa de a pune la punct o legislaþie de urgenþã care sã tindã la salvarea afacerilor mici, dar multe,
furnizoare de locuri de muncã, iar
acum are falimente, ºomaj, costuri cu protecþia socialã extrem
de ridicate; din nefericire, criza
alimentarã, deja dublatã de o gravã crizã economicã, va fi urmatã
de foamete. Nimeni nu mai pro-

Când economia în mod normal are probleme,
avocatura (ºi, în general, profesiile
independente sau liberale) o duce rãu; când
economia este în crizã, avocatura face febrã mai puþin actorii care au ancore bune în clienþi
mari, cum ar fi corporaþiile, statul, instituþiile
publice, UAT-urile etc. ªi mai puþin cei care se
ocupã cu insolvenþa ºi cu prevenþia abuzului de
putere economicã sau politicã…".

duce, lanþurile lungi de aprovizionare s-au rupt (pe motiv de
pandemie, care a determinat o vastã miºcare de patriotism naþional
în Europa, evident, ratatã de
România).
În plus, ”autoritãþile” ar fi trebuit de mult timp sã schimbe strategia de prevenþie ºi luptã contra
pandemiei. În loc de a face lumea
sã creadã cã masca e sigurã, cã
are rezultate în prevenþia
rãspândirii bolii, autoritãþile ar fi
trebuit sã recomande populaþiei
sã stea acasã dacã are simptome
de boalã, sã îºi întãreascã imunitatea, sã meargã la muncã ºi la
ºcoalã, pentru a-ºi recãpãta încrederea în viitor ºi entuziasmul de a
trãi. Dovedind cã, de fapt, sunt
”autoritãþi”, cei care gestioneazã
pandemia au luat cele mai proaste mãsuri, dovadã cã rata de infectare creºte pe mãsurã ce se
strânge ºurubul restricþiilor. Oamenii, cu sau fãrã restricþii, cu
sau fãrã simptome, s-au procopsit cu virusul, în procente care ar
fi fost tot atât de mari ºi fãrã restricþii, doar cã economia ºi viitorul noii generaþii (obligatã sã facã
”ºcoala” pe internet) nu ar fi fost
compromise.
Reporter: Ce strategie aþi
abordat dumneavoastrã în cadrul
casei de avocaturã pentru a
depãºi mai uºor aceastã crizã?
Gheorghe Piperea: Ne-am
pãstrat tonusul, ne-am împrospã-

tat echipa (fãrã a trimite pe cineva
acasã ºi fãrã a reduce onorariile),
ne-am ”agitat” un pic mai mult în
spaþiul virtual, dar am continuat
sã fim noi înºine, adicã specialiºtii în insolvenþã, protecþia consumatorilor, banking, societãþi,
fiscal, am continuat sã fim litiganþii care nu doar scriu ºi susþin
cereri ºi acþiuni în justiþie, ci ºi
scriu cãrþi de procedurã. Am dezvoltat arii de activitate în care în
anii anteriori eram mai puþi prezenþi – concurenþã, dreptul muncii ºi securitãþii sociale sau achiziþii publice. Strategia, de fapt, a
fost insistenþa de a ne pãstra calmul, de a nu ne panica, de a continua sã existãm ºi sã ne comportãm aºa cum ne ºtie lumea, iar lumea a primit, astfel, o ancorã, un
stâlp pe care sã se poatã baza în
aceastã derivã pe mare în care am
fost aruncaþi. Am încercat sã fim
un fel de safe harbor pentru clienþii noºtri - se pare cã, pânã acum,
am reuºit.
Reporter: Ce schimbãri aþi
observat în piaþa de avocaturã?
Gheorghe Piperea: Au crescut mult ca volum cazurile ce þin
dreptul social (muncã ºi securitate socialã), de fiscal, de concurenþã ºi, desigur, de protecþia consumatorilor ºi insolvenþã. A scãzut foarte mult cererea în domeniul imobiliar, al energiei, al fuziunilor ºi achiziþiilor.
Cele mai multe cazuri – cel puþin aºa cum pot eu percepe – au
fost în domeniul contravenþiilor
(sunt minim 300.000 de astfel de
speþe pe rolul instanþelor, îndreptate contra sancþiunilor aplicate
pentru încãlcarea regulilor legislaþiei pandemice), al executãrilor
silite, al insolvenþelor, al contractelor de muncã, al pensiilor ºi al
alocaþiilor pentru copii.
Reporter: Cu ce dificultãþi vã
confruntaþi în ultima perioadã?
Gheorghe Piperea: Dificultãþile cauzate de reglementãrile ºi
”autoritãþile” pandemice, desigur, dar ºi exagerãrile unor
preºedinþi de instanþe sau judecãtori care fac exces de zel în aplicarea regulilor de ”prevenþie” a
pandemiei, dar ºi dificultãþi re-

zultate din situaþia economicã
precarã a unora dintre clienþii
noºtri, ceea ce determinã, de
exemplu, întârzieri mari în încasarea facturilor. Dar, pe moment,
aceste dificultãþi sunt gestionabile – cu un volum dublu de muncã

depãºit, pentru prima datã în ultimii 13 ani, totalul depozitelor
bancare (aproximativ 300 miliarde lei). Dar este o aparenþã. Sunt
grave dezechilibre pe piaþã. Bãncile nu dau decât credite statului
(numai anul acesta a fost vorba de
circa 130 de miliarde de lei) sau
credite garantate de stat (Prima
Casã). Pe de altã parte, bãncile au
amânat scadenþele la credite în
mai mult de 320.000 de contracte, iar debitorii nu sunt acum
într-o poziþie financiarã mai bunã
decât acum opt luni, când s-a recunoscut (informal ºi neoficial)
pandemia. Sunt sute de mii de
IMM-uri care au intrat sau vor intra curând în faliment ºi milioane
de ºomeri în devenire – iar aceºtia
sunt, într-un fel sau altul, debitori
la bãnci. În primul semestru al
anului 2021 vor veni niºte scadenþe care vor face prãpãd, cãci
nu vor putea fi plãtite. De-abia
atunci sistemul bancar va trebui
sã ia contact cu realitatea faptului
cã nu au finanþat economia, ci
statul paternalist. Deci nu, activitatea bancarã nu a evoluat, a stagnat, s-a blocat în ”modelul” economic al anului 2009, desenat de
FMI ºi înghiþit pe nemestecate de
guvern. Dacã ºi-au îmbunãtãþit
bãncile contractele cu consumatorii? În mãsura în care au fost
eliminate din contract clauzele
care erau atacate în justiþie, în
procesele colective din anii
2010-2014, da, se poate spune cã
aceste contracte s-a îmbunãtãþit.
Dar au rãmas multe alte clauze
abuzive nesancþionate, iar majoritatea bãncilor le-au pãstrat - e

Guvernul a ratat ºansa de a pune la punct o
legislaþie de urgenþã care sã tindã la salvarea
afacerilor mici, dar multe, furnizoare de locuri de
muncã, iar acum are falimente, ºomaj, costuri cu
protecþia socialã extrem de ridicate; din
nefericire, criza alimentarã, deja dublatã de o
gravã crizã economicã, va fi urmatã de foamete.
Nimeni nu mai produce, lanþurile lungi de
aprovizionare s-au rupt (pe motiv de pandemie,
care a determinat o vastã miºcare de patriotism
naþional în Europa, evident, ratatã de România)".

ºi un consum sporit de nervi…
Reporter: Cum apreciaþi cã a
evoluat piaþã bancarã în ultimii
ani? Consideraþi cã bãncile ºi-au
îmbunãtãþit contractele încheiate
cu clienþii? Au dispãrut clauzele
abuzive din contracte?
Gheorghe Piperea: Aparent,
piaþa bancarã a dus-o bine în ultimii ani – e suficient sã observaþi
cifra creditelor în derulare, profitul anual care nu a scãzut sub un
miliard de euro, faptul cã anul
acesta totalul creditelor în derulare (circa 415 miliarde lei) a

cazul clauzei de risc valutar sau al
clauzei de dobândã care variazã
dupã Robor, care este în sine o
modalitate de manipulare a pieþei
banilor faþã de care ”autoritãþile”
au închis ochii mereu. Ca sã nu
mai vorbim de nenumãratele
practici comerciale incorecte,
sancþionate de ANPC, dar încã
utilizate de bãnci contra consumatorilor, de vreme ce justiþia
încã nu s-a pronunþat definitiv
asupra lor (cunoaºteþi, desigur,
cazul raiffeisenleaks).
Reporter: Vã mulþumesc! n
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OPINII
ACTIVITATEA JURIDICÃ A AVOCATULUI ÎN PANDEMIE

Între efervescenþa legislativã,
adaptare ºi inovare
În concluzie, este mai
mult decât evident
faptul cã pandemia
generatã de
SARS-CoV-2 a «virusat»” ºi avocatura,
prin numeroasele provocãri pe care le-a
adus cu sine: accesul
la justiþie, garanþiile
procedurale, aplicarea restricþiilor prin
prisma drepturilor
fundamentale, adaptarea serviciilor avocaþiale ºi multe altele".

Dana GRUIA DUFAUT, Avocat Fondator, Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

P

rofesia de avocat nu
s-a mai confruntat de
mult cu asemenea modificãri simultane ºi
esenþiale, precum cele
generate de consecinþele inerente
pandemiei de coronavirus, în
principal de ordin sanitar, economic, social, dar ºi legislativ. Fãrã
îndoialã, de-a lungul timpului,
alãturi de societate ºi umanitate
în ansamblul variabilelor sale,
profesia de avocat a traversat numeroase perioade dificile, s-a
confruntat cu crize politice, economice majore ºi de justiþie, a
cunoscut revoluþii tehnologice.
În tot acest noian de provocãri
ale unei lumi aflate sub imperiul
imprevizibilului, avocaþii au confirmat cã reprezintã garantul apãrãrii drepturilor ºi libertãþilor persoanei, fiind un partener al Justiþiei, indispensabil într-un stat de
drept. Profesia juridicã ºi-a confirmat, totodatã, funcþia sa socialã, fiind pusã în situaþia de a suplini un sistem judiciar, în primã

fazã suspendat ºi ulterior profund încercat, transformandu-ºi
biroul ori locuinþa într-o camerã
de gardã sau de urgenã juridicã
virtualã.
De altfel, importanþa avocatului ºi rolul sãu central într-un stat
de drept, mai ales în situaþii de
crizã, au fost confirmate ºi la nivel legislativ, dacã avem în vedere dispoziþiile OUG nr. 29/ 2020
(art. X, alin. 6) care a interzis, în
perioada stãrii de urgenþã, întreruperea activitãþii juridice a avocaþilor, sub sancþiunea rãspunderii penale.
Înainte de a face o scurtã trecere în revistã a principalelor provocãri cãrora trebuie sã le facem
faþã ca avocaþi în aceastã perioadã, în special din perspectiva activitãþii de consultanþã ºi a litigiilor civile, trebuie sã distingem
serviciile de consultanþã de cele
judiciare, care necesitã prezenþa
în faþa instanþelor de judecatã.
A ctiv itatea av o caþilo r în
instanþã a avut în mod clar de su-

Câteva dintre soluþiile de digitalizare
implementate pânã în prezent în activitatea
judecãtoreascã din România, care sunt de bun
augur: comunicarea prin mijloace informatice
a unor acte de procedurã; facilitarea
programãrilor online; accesul online la
dosare; sistemul de video-conferinþã; evidenþa
în timp real a ºedinþelor de judecatã ºi a
dosarelor în curs de dezbatere".

Cristina BOJICA, Avocat Asociat, Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

ferit, fiind suspendatã în mare
parte pe perioada stãrii de urgenþã. În zona de consultanþã, însã, a
fost momentul descoperii unui alt
mod de lucru, care, la drept vorbind, a devenit foarte constructiv.

Rãspuns la nevoile
crescute de informare ºi
comunicare
Criza sanitarã a dus în plan juridic la intensificarea procesului
legislativ, absolut normalã ºi necesarã pentru a rãspunde unei situaþii exceptionale. În acest context, avocaþii au avut un rol important în aducerea la cunoºtinþa publicã ºi explicarea noilor
norme ºi realitãþi juridice, venind în sprijinul persoanelor fizice ºi al companiilor, pentru o mai
bunã înþelegere a drepturilor ºi
obligaþiilor lor.
Sã amintim cã doar în aceastã
perioadã au apãrut modificãri legislative esenþiale în ceea ce priveºte funcþionarea societãþilor,
insolvenþa, achiziþiile publice,
chiar ºi privatizarea companiilor,
asistenþa socialã ºi reglementarea
relaþiilor de muncã, aplicarea
legislaþiei fiscale, contestarea în
justiþie a actelor administrative etc.

Gestionarea relaþiilor
contractuale ºi a litigiilor
potenþiale
Avocatul a participat mai
mult ca înainte la desfãºurarea
sau încheierea relaþiilor contractuale în termeni amiabili, la
gãsirea unui echilibru între imperativul clauzelor contractuale
ºi dificultãþile de executare din
aceastã perioadã. Esenþiale au
fost capacitatea de a se adapta
rapid ºi eficace la modificãrile legislative, dar ºi puterea de a anticipa anumite mãsuri, totul pentru
a putea rãspunde concret, clar ºi
prompt diverselor problematici
juridice.
De pildã, este cazul noþiunii
contractualiste de forþã majorã ºi
instituþiei impreviziunii, mecanisme juridice cãrora avocaþii, prima facie, le-au anticipat potenþialul rol în construcþiile contractua-

le preexistente situaþiei pandemice, dar pe care, acum, au fost chemaþi mai mult decât înainte sã le
interpreteze, respectiv cãrora au
trebuit sã le gãseasca aplicabilitate prin raportare, in concreto, la
relaþiile contractuale/comerciale
în care se aflau clienþii lor.
Acest rol de mediator între
pãrþile contractante s-a dovedit

cadru legislativ restrictiv.
Toate aceste provocãri au fãcut
ca profesia de avocat sã se concentreze pe ramuri de drept care
au cãpãtat în perioada pandemiei
o amploare mai mare decât o
aveau înainte : dreptul muncii,
securitatea ºi sãnãtatea în muncã,
prelucrarea datelor cu caracter
personal, în special a celor cu ca-

tivitatea judecãtoreascã din
România, care sunt de bun augur:
comunicarea prin mijloace informatice a unor acte de procedurã;
facilitarea programãrilor online;
accesul online la dosare; sistemul
de video-conferinþã; evidenþa în
timp real a ºedinþelor de judecatã
ºi a dosarelor în curs de dezbatere.
Acest dinamism juridic, coroborat cu accelerarea digitalizãrii
impusã de contextul pandemic, a
revelat ºi potenþialul inovator al
avocaturii. Astfel, am asistat ºi
asistãm în continuare la fenomenul podcasturilor, webinarelor
juridice, conferinþelor juridice
live, asistenþei juridice prin video-conferinþã/ zoom/skype sau
alte mijloace de comunicare la
distanþã.
Avocaþii s-au prevalat de aceste mijloace, forþaþi de împrejurãrile sanitare restrictive, însã s-a
dovedit cã au reuºit sã rãspundã
astfel poate cel mai fidel, atât celeritãþii ºi dinamismului cu cât
contextul legislativ s-a modificat, cât ºi nevoilor clienþilor afec-

Activitatea avocaþilor
în instanþã a avut în
mod clar de suferit,
fiind suspendatã în
mare parte pe
perioada stãrii de
urgenþã. În zona de
consultanþã, însã, a
fost momentul
descoperii unui alt
mod de lucru, care, la
drept vorbind, a
devenit foarte
constructiv".
cu atât mai important, cu cât mãsurile luate pentru lupta împotriva pandemiei au avut repercusiuni semnificative în ceea ce priveºte accesul la justiþie ºi, deci,
inclusiv asupra soluþionãrii unor
eventuale litigii pe cale judecãtoreascã.
Perioada pe care o traversãm
este una cu provocari multiple,
care are nevoie de soluþii pentru
ca activitatea economicã sã continue în condiþii de siguranþã sau
cu riscuri cât mai mici.
Ne gândim, de exemplu, la
aspectele ce þin de securitatea ºi
sãnãtatea în muncã, aspecte importante ºi pânã acum, dar care,
în contextul crizei sanitare, au cãpãtat noi valenþe. În acest domeniu a crescut nu doar implicarea
responsabililor cu SSM, dar ºi
aceea a avocatului în adaptarea
normelor din interiorul companiilor ºi a mijloacelor de respectare a acestora, în punerea efectivã în practicã a procedurilor menite sã permitã continuarea activitãþilor. Soluþii au trebuit gãsite
ºi pentru asigurarea unei anumite
continuitãþi în libertatea de
miºcare a personalului, într-un

racter sensibil.

Digitalizarea ºi practica
juridicã, o provocare abia
la început
Pandemia a condus la accelerarea unor procese legislative,
cum ar fi de exemplu modificarea
legii societãþilor comerciale, dar
ºi a unor procese administrative necesare în sistemul judiciar,
printre care amintim accelerarea
digitalizãrii instanþelor judecãtoreºti, a accesului la dosarele electronice, dar ºi organizarea la nivel administrativ în scopul reducerii timpului de aºteptare în instanþã.
Astfel, hibernarea proceduralã a actului de justiþie activatã în
perioada stãrii de urgenþã prin suspendarea ºedinþelor de judecatã
a afectat, cel puþin vremelnic,
avocatura de litigii…ºi totuºi,
acest blocaj temporar a deschis
calea unei digitalizãri a activitãþilor instanþelor de judecatã.
Cu titlu exemplificativ, câteva
dintre soluþiile de digitalizare implementate pânã în prezent în ac-

taþi sub diverse aspecte juridice
de situaþia prezentã.
***
În concluzie, este mai mult
decât evident faptul cã pandemia generatã de SARS-CoV-2 a
“virusat” ºi avocatura, prin numeroasele provocãri pe care
le-a adus cu sine: accesul la justiþie, garanþiile procedurale,
aplicarea restricþiilor prin prisma drepturilor fundamentale,
adaptarea serviciilor avocaþiale
ºi multe altele.
Ceea ce este însã important este
ca avocatul sã îºi intensifice implicarea pentru bunul mers al societãþii civile, pentru apãrarea drepturilor ºi libertãþilor persoanei, sã rãspundã efervescenþei ºi provocãrilor legislative contextualizate de
situaþia pandemica ºi sã facã faþã
unei noi provocãri care este de abia
la început ºi care va aduce cu sine
noi întrebãri ºi noi transformãri
majore: digitalizarea.
Iar, cum spunea Jean-Jaures,
“Nu trebuie sã ai niciun regret
pentru trecut, nicio remuºcare
pentru prezent, dar o încredere de
neclintit în viitor”. n
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PRODUSE SI SERVICII

„Nici în perioada de urgenþã
serviciile avocaþiale nu au fost
suspendate”
(Interviu cu Ovidiu Buduºan, senior partner, Buduºan ºi Asociaþii)

u o experienþã de peste 20 de ani în profesiile juridice, inclusiv la nivelul parchetelor specializate din România, Ovidiu Buduºan, senior
partner la Buduºan ºi Asociaþii, ne-a oferit mai multe rãspunsuri legate de activitatea avocaþialã din acest an. Inclusã succesiv în prestigiosul anuar ”Legal 500 drept leader” al pieþei avocaturii penale de afaceri
din România, Buduºan ºi Asociaþii este specializatã în managementul integrat al cauzelor complexe de criminalitate din mediul de afaceri, atât din
perspectivã defensivã, cât ºi din perspectiva entitãþilor care au fost victime
ale criminalitãþii economico-financiare, respectiv din perspectivã preventivã, în demersurile de identificare ºi atenuare a riscurilor de naturã penalã
asociate mediului de business.

C

Reporter: Aniversãm 25 de ani
de activitate modernã în avocaturã.
Cum poate fi definitã aceasta?
Ovidiu Buduºan: În viziunea
mea, modelul avocaturii moderne
este acela al avocatului specializat,
care deþine o vastã expertizã legalã
într-un anumit domeniu de practicã, la care se adaugã cunoaºterea ºi
aprecierea celorlalte discipline,
care îi permite sã abordeze problematica pe care o are de rezolvat în
colaborare cu profesioniºti din alte
discipline. La acestea se adaugã un
nivel de înþelegere a modului în
care tehnologia afecteazã activitatea clientului, dar ºi prestarea serviciilor juridice, inteligenþã emoþionalã ºi aptitudini de comunicare
necesare pentru a colabora eficient
cu clienþii.
Evident, în vremurile noastre,
avocaþii trebuie sã aibã ºi competenþe în noile tehnologii, iar firmele de avocaturã sã fie digitalizate.
Sã nu uitãm cã avocaþii sunt, ca ºi
alte profesii, ºi produsul experienþelor lor ºi al comunitãþii, al societãþii în care îºi exercitã profesia.
Astfel, putem vorbi, la nivel de ansamblu, despre o avocaturã modernã atunci când modernizarea se
produce nu numai în firma de avocaturã, ci ºi la nivelul clienþilor, al
pieþei cãreia îi sunt destinate serviciile avocaþiale. Este nevoie de o
înþelegere ºi chiar de o discuþie, la
nivel social, despre maniera optimã în care noile tehnologii pot susþine prestarea unor servicii avocaþiale adaptate timpurilor.
Reporter: Ne puteþi vorbi despre beneficiile ºi provocãrile acestui sfert de secol?
Ovidiu Buduºan: Dacã ne uitãm la ultimii 25 de ani, trebuie sã
ne reamintim de unde am pornit. În
primul rând, de la o crizã a accesului la justiþie, în care procesele durau chiar ºi decade, în care numeroºi justiþiabili aveau acces limitat
sau inadecvat la servicii juridice.
Apoi, profesia noastrã a asistat la
ameninþãri la adresa statului de
drept prin decizii politice, fie populiste, fie cu tentã autoritarã, la instabilitate legislativã, la veritabile
devieri de la ordinea constituþionalã. ªi, cu toate aceste provocãri,
avocatura a rezistat.
Multe dintre mãsurile de reîntoarcere în limitele constituþionale
au avut la origine demersuri initiate de avocaþi, cum ar fi cererile de
sesizare a Curþii Constituþionale.
Avocatura a evoluat ºi s-a adaptat
permanent, atât din perspectiva reglementãrilor profesionale, cât ºi

Evident, în vremurile
noastre, avocaþii
trebuie sã aibã ºi
competenþe în noile
tehnologii, iar firmele
de avocaturã sã fie
digitalizate. Sã nu
uitãm cã avocaþii sunt,
ca ºi alte profesii, ºi
produsul experienþelor
lor ºi al comunitãþii, al
societãþii în care îºi
exercitã profesia".

în termini practici, în raport de cerinþele ºi exigenþele clienþilor, de
realitãþile sistemului de justiþie, s-a
consolidat ºi s-a modernizat. Au
fost 25 de ani dificili, dar nu poþi sã
nu ai ºi un sentiment de mândrie
faþã de aceastã profesie. Sigur, mai
sunt multe de fãcut. Pentru început,
poate chiar o dezbatere despre stadiul ºi viitorul profesiei, o preocupare pe care am remarcat-o ºi la nivelul organelor de conducere ale
profesiei, al barourilor ºi al Uniunii
Avocaþilor.
Reporter: Pandemia a afectat
activitatea caselor de avocaturã?
Ovidiu Buduºan: Este deja un
cliºeu, dar sã pornim de la principiul cã viaþa ºi activitatea tuturor a
fost afectatã, nu numai a caselor de
avocaturã, dar a societãþii în ansamblul sãu. La nivel global, aceastã pandemie a adus numeroase
provocãri, inclusiv pentru drepturile fundamentale ale omului ºi
pentru statul de drept. Toate casele
de avocaturã au resimþit efectul restricþiilor asupra activitãþii instanþelor ºi al organelor judiciare, de
exemplu, în perioada stãrii de urgenþã, dar ºi al modificãrii modului
de funcþionare al companiilor, ca
urmare a conformãrii la mãsurile
de precauþie sanitarã, cu tot impactul asupra activitãþii economice.
Sigur cã a trebuit sã fie luate decizii, nu întotdeauna uºoare, sã fie
implementate modificãri în modul
de prestare a serviciilor, de exemplu, munca la distanþã. Nici mãcar
în perioada de urgenþã, însã, ºi cu
atât mai puþin în prezent, prestarea
serviciilor avocaþiale nu a fost suspendatã. Activitatea avocaþilor a
continuat, similar lucrãtorilor
esenþiali, în ciuda dificultãþilor ºi
provocãrilor, care nu sunt atât de
diferite de cele cu care se confruntã
orice altã industrie în acest moment.
Existã preocuparea constantã în
sensul respectãrii mãsurilor sanitare, preocuparea constantã pentru
sãnãtatea proprie ºi a celor din jur,
însã pot spune cã nu am remarcat,
în mediul avocaþilor, panica. Profesia înþelege situaþia, la fel cum îºi
înþelege ºi propria importanþã, dincolo de interesul imediat al unei
firme de avocaturã sau alta.
Reporter: Autoritãþile au luat
suficiente mãsuri pentru susþinerea
mediului de afaceri?
Ovidiu Buduºan: Pornind de la
realitatea cã economia nu poate ºi
nu trebuie sã fie opritã în totalitate,
nu se poate spune cã nu s-au luat
mãsuri, sau cã Guvernul nu

conºtientizeazã necesitatea de a
susþine mediul de afaceri. Am vãzut, anul acesta, facilitãþi fiscale,
facilitãþi pentru salariaþi, pentru acces la finanþare. În acelaºi timp, ºi
mãsurile care, în mod obiectiv, se
pot lua sunt condiþionate, limitate
de resursele disponibile.
În paralel, am asistat la închiderea unor lanþuri de producþie, nu
numai în România, ci la nivel european, dar cu impact în România, la
care s-a adãugat scãderea cererii,
limitarea consumului de cãtre populaþie. Vãd esenþialã discuþia permanentã între autoritãþi ºi reprezentanþii mediului de afaceri. ªi o
altã direcþie pe care o consider
esenþialã ar viza pregãtirea pentru
finalul crizei sanitare, pentru cã va
exista un final ºi la acel moment,
industriile trebuie sã fie gata sã îºi
reia activitatea, angajaþii trebuie sã
fie pregãtiþi sã revinã la muncã, iar
pentru acel moment este oportunã
gândirea unor mãsuri ºi a unor strategii.
Reporter: Ce ar fi trebuit sã
facã, în plus, Guvernul þinând cont
de situaþia globalã?
Ovidiu Buduºan: Ar fi fost poate beneficã o mai mare deschidere
spre dialog ºi consultare, aceeaºi
transparenþã pe care o dorim ºi o
clamãm cu toþii în relaþia cu statul,
în ansamblul sãu. ªi o comunicare
cât mai coerentã, cu toþii am remarcat mari lipsuri, poate nu atât de
fond, cât, în special, în ce priveºte
maniera de comunicare, iar acest
lucru a generat un deficit de încre-

dere. Îngrijorarea pe care o resimþim în particular dinspre mediul de
afaceri priveºte stabilitatea. Industriile resimt acut nevoia sã ºtie, la
acest final de an, când îºi previzioneazã bugetele ºi îºi definesc planurile ºi strategiile de afaceri, ce
vor întâmpina anul viitor. Spre
exemplificare, pot enunþa perspectivele fiscale ca un motiv de îngrijorare pentru companii. Autoritãþile ar trebui sã susþinã mediul de
afaceri, sã anticipeze ºi sã vinã în
întâmpinarea acestei nevoi acute
de predictibilitate.
Reporter: Care a fost strategia
casei de avocaturã pe care o reprezentaþi pentru a trece mai uºor peste problemele anului 2020?
Ovidiu Buduºan: În primul
rând, am implementat strict mãsurile de precauþie sanitarã, inclusiv
munca la distanþã. Apoi, o mare
parte din activitate a fost transferatã în online, prin utilizarea platformelor de comunicare în timp real, a
soluþiilor digitale de tipul „document collaboration”. În mod paradoxal, un lucru bun pe care criza
sanitarã l-a adus a fost accelerarea
procesului de digitalizare la nivelul autoritãþilor ºi instituþiilor, al
instanþelor ºi parchetelor. Acest lucru s-a tradus, în multe situaþii, în
asigurarea accesului la distanþã, în
timp real, la dosarele cauzelor,
ceea ce s-a dovedit extrem de benefic. Astfel, utilizate eficient, noile
tehnologii prezintã avantaje în termeni de cost. De asemenea, prin
specificul ariei noastre de practicã,
o proporþie importantã din cazuistica noastrã se încadreazã în categoriile în care continuitatea a trebuit asiguratã ºi care nu au fost supuse restricþiilor.
Reporter: Au fost observate
fluctuaþii în piaþã - segmente unde
a scãzut cererea serviciilor ºi altele
unde aceasta a crescut?
Ovidiu Buduºan: În România
se înregistreazã, anual, între 2 ºi 3
milioane de dosare. Sigur, vom
avea o imagine mai clarã la finalul
anului, atunci când, sperãm, vom
avea ºi unele date statistice. Impresia mea este cã anul acesta au fost
deschise mai puþine dosare, dar intuiesc cã nu putem vorbi despre un
scãdere dramaticã. Mã pot gândi ºi

la domenii Vor fi domenii în care,
cu siguranþã, vom înregistra chiar
ºi creºteri, ca exemple, insolvenþele, litigiile bancare, executãrile silite, contestaþiile împotriva amenzilor, foarte numeroase în perioada
de crizã sanitarã, litigiile fiscale.
Viaþa nu s-a oprit, conflictele sociale nu s-au rezolvat cu aceastã

contextului, chestiuni care pot ºi
trebuie gestionate corespunzãtor,
cu încredere, cu precauþia necesarã
ºi cu muncã multã, sau mai multã,
din partea întregii echipe. ªi sigur,
cu unele sacrificii personale, dar
care sunt inevitabile. Pe de altã parte, orice crizã este, în acelaºi timp,
o oportunitate, din acest motiv e
important sã calibrezi permanent
perspectiva.
Reporter: Pornind de la situaþia
actualã, care a impus unele modificãri în ceea ce priveºte interacþiunea umanã, credeþi cã se poate
trece pe scarã largã la procese
online?
Ovidiu Buduºan: Simplificând,
legislaþia din România prevede, ca
principiu general, publicitatea
ºedinþelor de judecatã, atât în materie civilã (aici includ ºi contenciosul administrativ ºi fiscal, familie,
comercial etc), cât ºi în materie penalã. Principiile la nivelul legislaþiei europene în materia drepturilor
omului stipuleazã dreptul de a fi
ascultat de un judecãtor, ca dimensiune fundamentalã a dreptului la
un proces echitabil.
Nu ºtiu dacã suntem la punctul la
care societatea sã accepte cã acest
drept se poate exercita în mod corespunzãtor ºi prin printr-un proces
la distanþã, dar paºi s-au fãcut, s-au
implementat sisteme de video-conferinþã care permit audierea, de
exemplu, a pãrþilor aflate în stare
de arest sau detenþie fãrã a fi necesarã prezenþa fizicã în instanþã, cunosc situaþii în care chiar litigii arbitrale au fost administrate online,
inclusiv la nivel de dezbateri.
Chiar ºi în aceste situaþii, însã, undeva existã o salã de judecatã, deschisã publicului.
Existã un demers de încurajare,
la acest moment, voluntar, al accesului la aceste proceduri, chiar din-

În mod paradoxal, un lucru bun pe care criza
sanitarã l-a adus a fost accelerarea
procesului de digitalizare la nivelul
autoritãþilor ºi instituþiilor, al instanþelor ºi
parchetelor. Acest lucru s-a tradus, în multe
situaþii, în asigurarea accesului la distanþã, în
timp real, la dosarele cauzelor, ceea ce s-a
dovedit extrem de benefic".
epidemie. Este adevãrat însã cã
mãsurile de protecþie sanitarã au
avut un impact asupra activitãþii
parchetelor ºi instanþelor. La parchete, de exemplu, s-a lucrat în
ture, s-a lucrat la distanþã, ceea ce
pune, din punctul meu de vedere,
ca fost anchetator, mari dificultãþi
practice, în special în cauze complexe, similar la nivelul poliþiei
judiciare. Pandemia ºi restricþiile
asociate, sau, dupã caz, impactul
asupra sãnãtãþii, a ridicat dificultãþi ºi cu privire la strângerea
probelor.
La nivel de percepþie personalã,
numãrul cauzelor finalizate ºi trimise în instanþã a scãzut în acest
an, dar era cumva inevitabil, în
acelaºi mod în care am sesizat cu
toþii o contracþie în toatã activitatea societãþii, în toate dimensiunile ei. Totuºi, sunt în continuare
ºedinþe de judecatã, nu puþine,
unde judecãtorul are pe listã zeci
de dosare.
Reporter: Care au fost dificultãþile apãrute în actualul context?
Ovidiu Buduºan: Este un context nou, ceva necunoscut generaþiilor în viaþã, ºi aici nu mã refer
neapãrat la pandemie în sine, acestea au mai fost ºi în secolul trecut, cât la modalitatea de gestionare în contextul unei economii
globale.
De aceea, caut sã privesc dificultãþile care apar ca fiind inerente

spre instanþele de judecatã, acelea
care dispun de tehnologia necesarã. Trebuie sã existe ºi o acceptare,
însã, din partea societãþii, a justiþiabililor, care ulterior sã fie transpusã ºi legislativ, or, acest proces
este complicat, atât din perspectivã subiectivã, cât ºi obiectivã, al
accesului efectiv la aceste tehnologii pentru toatã populaþia, al familiarizãrii cu procedurile. Nu
ºtim ce vor aduce urmãtorii ani,
mai ales în acest context de avans
tehnologic accelerat, însã, azi, nu
vãd, de exemplu, de ce nu ar fi posibilã judecata prin mijloace electronice în acele situaþii în care judecata nu este publicã, aºa numitele procese ce se judecã în camerã
de consiliu.
Reporter: Se poate vorbi de un
numãr mare de procese amânate
anul acesta?
Ovidiu Buduºan: Lãsând la o
parte amânãrile generate de legislaþia adoptatã în starea de urgenþã,
nu pot spune ca acest context pandemic a dus la amânãri ale cauzelor într-o maniera semnificativ diferitã de anii anterior. Se întâlnesc
mai multe situaþii de amânare pe
motive de sãnãtate, de tip infecþie/suspiciune de infecþie cu
SARS- COV 2, dar ºi înainte de
aceastã pandemie existau situaþii
de amânare din cauza stãrii de
sãnãtate.
Reporter: Vã mulþumim! n
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”Lipsa încasãrilor, lipsa
de lichiditãþi, falimentul
multor clienþi - probleme
tot mai acute”
(Interviu cu Dr. Dragoº Brezeanu, avocat titular la Cabinetul Brezeanu Dragoº Romeo)
pecializat în dreptulmuncii, domnul DragoºBrezeanu ne-a
vorbit despre principalele provocãri ale domeniului, falimentul multor clienþi reprezentând o mare problemã pentru multe cabinete. Domnia sa ne-a spus, printre altele, cã
activitatea modernã a unui avocat dupã un sfert de veac de la
apariþia Legii nr. 51/1995 înseamnã digitalizare, standardizare,
mult mai multã consultanþã scrisã, mai puþinã reprezentare în
instanþã ºi discuþii în condiþii de contradictorialitate ºi oralitate.
Plusurile, dar ºi minusurile acestu an complicat nu au fost ocolite
în rãspunsurile de mai jos.

S

Reporter: Cum caraterizaþi
activitatea modernã a unui avocat?
Dragoº Brezeanu: Activitatea modernã a unui avocat dupã
un sfert de veac de la apariþia
Legii nr. 51/1995 înseamnã digitalizare, standardizare, mult
mai multã consultanþã scrisã,
mai puþinã reprezentare în instanþã ºi discuþii în condiþii de
contradictorialitate ºi oralitate.
Reporter: Care sunt plusurile acestor 25 de ani ºi cu ce provocãri vã confruntaþi?
Dragoº Brezeanu: Aspectele
pozitive sunt consultanþa online, corespondenþa pe e-mail cu
clienþii, publicitatea pe site-uri
de specialitate ºi, în general,
uºurinþa cu care te poate contacta clientul, dar ºi rapiditatea cu
care avocatul poate rãspunde
întrebãrilor acestuia, iar ca provocãri, în realitate “lovituri”
date cabinetelor individuale de
avocaturã specializate în anumite domenii ale dreptului. Putem vorbi de faptul cã, din pãcate, “avocaþii singuratici”, adicã
cei care nu sunt “incluºi” în marile firme de avocaturã ºi care
oferã, aºa cum prezintã în ofertele în lor integrate, “toate serviciile” încep sã nu mai aibã

clienþi, iar calitatea serviciilor
din pãcate scãzând din pricina
acestor “oferim servicii complete” au dus la deprecierea pieþei serviciilor de consultanþã juridicã.
Reporter: Perioada de crizã,
produsã de pandemie, a afectat
major activitatea cabinetelor de
avocaturã?
Dragoº Brezeanu: Avocatura face faþã cu mare greutate,
pandemia a afectat major piaþa
serviciilor de consultanþã juridicã, dar mai ales pe cele de reprezentare în instanþã, viitorul
fiind incert. Fee-urile au scãzut,
iar mulþi avocaþi “de succes”
s-au reorientat spre alte activitãþi, casele mari de avocaturã
fãcând reduceri mari de personal ºi de costuri.
Reporter: Mãsurile luate de
Guvern, anul acesta, pentru susþinerea mediului de afaceri au
fost eficiente/suficiente?
Dragoº Brezeanu: Mãsurile
Guvernului sunt în limita a ceea
ce permite bugetul statului, sunt
mãsuri eficiente, poate o mai
bunã coerenþã legislativã ar fi
fost de dorit.
Reporter: Ce ar trebui sã
facã autoritãþile în continuare,
pânã la depãºirea crizei sanita-

Avocatura face faþã cu mare greutate,
pandemia a afectat major piaþa serviciilor de
consultanþã juridicã, dar mai ales pe cele de
reprezentare în instanþã, viitorul fiind incert.
Fee-urile au scãzut, iar mulþi avocaþi «de
succes» s-au reorientat spre alte activitãþi,
casele mari de avocaturã fãcând reduceri mari
de personal ºi de costuri".

re?
Dragoº Brezeanu: Sã susþinã
în continuare IMM-urile, în general profesioniºtii vulnerabili,
aºa cum sunt ºi avocaþii în aceste vremuri.
Reporter: Ce strategie aþi
abordat pentru a depãºi mai uºor
problemele acestui an?
Dragoº Brezeanu: Eu reprezint un Cabinet individual de
avocaturã specializat în dreptul
muncii, care din fericire ºi-a
menþinut clienþii “tradiþionali”
pe care i-a servit cu succes pe
perioade mari de timp, unii
clienþi fiind clienþi ai cabinetului de peste 15 ani, însã nici nu
ºi-a mãrit, prea mult, din pãcate,
portofoliul de clienþi.
Reporter: Ce modificãri aþi
observat în piaþã?
Dragoº Brezeanu: Modificãrile au crescut în zona de consultanþã privind mãsurile anti
covid, aplicarea legislaþiei privind munca la domiciliu ºi tele-

munca, însã din pãcate ºi în
zona de concedieri, concedieri
colective ce presupun restructurãri mari de personal, ºomaj tehnic ºi litigii de muncã cu foºtii
salariaþi ai unora din companiile
afectate de astfel de mãsuri.
Reporter: Care sunt domeniile în care au fost deschise
anul acesta cele mai multe procese?
Dragoº Brezeanu: Litigii de
muncã, contencios administrativ ºi procese între profesioniºti, societãþi comerciale, insolvenþe.
Reporter: Cum evolueazã
segmentul pe care activaþi ºi
care sunt problematicile cele
mai arzãtoare în domeniul muncii?
Dragoº Brezeanu: În condiþiile în care se tot discutã de avocatul specializat, din pãcate a
apãrut, în domeniul pe care îl reprezint, dreptul muncii, o structurã paralelã avocaturii ºi anume aceea de experþi în legislaþia
muncii, aspect care însã poate
cãpãta chiar ºi conotaþii pozitive pentru domeniul în care activez, putându-mã reorienta de
exemplu spre specializarea
unor astfel de experþi. Rãmâne
de vãzut în ce mãsurã piaþa serviciilor de consultanþã va absorbi aceastã nouã profesiune.
Reporter: Principalele dificultãþi ale momentului, din punctul dumneavoastrã de vedere,
care sunt?
Dragoº Brezeanu: În aceastã
perioadã grea pentru noi toþi,
devine o problemã tot mai acutã
lipsa încasãrilor ºi lipsa de lichiditãþi, falimentul multor clienþi.
Reporter: Plecând de la contextul actual, procesele online
pot deveni o realitate?
Dragoº Brezeanu: Da, se poate discuta de o astfel de telejustiþie, însã trebuie avutã mare

În condiþiile în care se tot discutã de avocatul
specializat, din pãcate a apãrut, în domeniul pe
care îl reprezint, dreptul muncii, o structurã
paralelã avocaturii ºi anume aceea de experþi
în legislaþia muncii, aspect care însã poate
cãpãta chiar ºi conotaþii pozitive pentru
domeniul în care activez, putându-mã reorienta
de exemplu spre specializarea unor astfel de
experþi. Rãmâne de vãzut în ce mãsurã piaþa
serviciilor de consultanþã va absorbi aceastã
nouã profesiune".

atenþie la detalii, deoarece se
poate ajunge doar la o mimare a
actului de justiþie.
Reporter: Se poate vorbi de o
”avalanºã” de amânãri de speþe
în ultimele luni?
Dragoº Brezeanu: Nu, dimpotrivã, putem vorbi de o varie-

tate a speþelor, de o diversificare
interesantã a cazuisticii, rãmâne
de vãzut dacã profesioniºtii
dreptului vor þine pasul cu aceste noi provocãri, iar precedentul judiciar creat va fi unul valoros sau nu.
Reporter: Vã mulþumim! n
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”Mersul economiei depinde foarte
mult de rezultatul alegerilor”
(Interviu cu Gabriel Biriº, CO Managing Partner la Biriº Goran SPARL)

E

ste vital pentru România ca trendul actual sã poatã continua ºi dupã
alegeri, este de pãrere avocatul Gabriel Biriº, CO Managing Partner la
Biriº Goran SPARL. Specialistul ne-a precizat, într-un interviu: “Dacã
acestlucruseva întâmpla, atunci România intrã într-ofereastrã depatru ani fãrã alegeri în care pot fi fãcute multe reforme. Este vital pentru noi sã
nu ratãm aceastã fereastrã de oportunitate, mai ales cã ea va fi urmatã de o
altatotdepatruani.Înoptani,RomâniapoaterecuperaînmarepartedecalajulfaþãderestulþãrilorUE,depindedoardenoiºidecevorfacealeºiinoºtri”.
Reporter: Ce înseamnã activitatea modernã a unui avocat?
Gabriel Biriº: Avocatura modernã este în special despre lucrul
în echipe multidisciplinare care pot
asigura asistenþã juridicã de calitate în tranzacþii sau speþe complexe.
Þinând cont de complexitatea din
ce în ce mai mare a legislaþiei, dar
ºi a operaþiunilor economice, a devenit practic imposibil pentru un
avocat sã acopere toate ariile de
practicã, iar acest lucru a determinat piaþa de avocaturã sã evolueze
în douã direcþii principale: case de
avocaturã de tip one stop shop, cu
un numãr mare de avocaþi organizaþi în echipe specializate, ºi case
de avocaturã de tip boutique, cu un
numãr semnificativ mai mic de
avocaþi specializaþi, însã pe un domeniu sau industrie.
Reporter: Cun s-a transformat
piaþa de avocaturã în ultimii 25 de
ani?
Gabriel Biriº: Ultimul sfert de
secol a adus pentru avocaturã aceleaºi lucruri bune sau mai puþin
bune pe care le-a adus ºi în alte domenii. Avocatura a crescut odatã
cu þara, am avut oportunitãþi din ce
în ce mai multe date de creºterea
pieþei. De-a lungul timpului au
apãrut provocãri pe care fiecare
le-a gestionat cum a putut mai bine.
Am învãþat sã folosim tehnologia
pentru a ne îmbunãtãþi atât activitatea profesionalã, cât ºi managementul ei, am experimentat perioade de boom, dar ºi de crize severe.
Cei care au reuºit sã administreze
corect fiecare perioadã au avut de
câºtigat.
Reporter: Cum trece domeniul
juridic prin criza actualã?
Gabriel Biriº: A trebuit sã ne
adaptãm modul de lucru, atât pentru a reduce riscurile infectãrii cu
SarsCov2, dar ºi pentru a reduce
stresul indus de teama, atât pentru
colegi, cât ºi pentru clienþi. Am
permis lucrul de acasã încã dinainte de instituirea stãrii de urgenþã,
am mutat discuþiile ºi întâlnirile în
online. Din fericire, tehnologia
ne-a permis sã facem faþã fãrã mari
probleme, pe termen scurt. Pe termen lung pot apãrea probleme în
procesul de training al colegilor
noºtri mai tineri, nu numai din
punct de vedere al abilitãþilor tehnice, dar mai ales în ceea ce priveºte dobândirea de soft skills.
Sperãm cã atât apariþia vaccinurilor, dar ºi a unor analize a impactului mãsurilor luate de guvernele lumii în ultimul an sã ducã la o normalizare rapidã a vieþii, din 2021.
Pânã la urmã, cred cã trebuie sã realizãm cu toþii cã omenirea nu a obþinut ceea ce are astãzi prin distanþare socialã…
Noi am luat mãsuri pentru a faci-

lita lucrul de acasã, am asigurat curãþirea ºi dezinfectarea suplimentarã a spaþiilor de birouri, asigurãm
mãºti de protecþie, separatoare acolo unde este cazul. Am înnoit întregul sistem IT, toþi colegii mei au
acum laptop-uri, am crescut capacitatea serverelor pentru a putea
face faþã în condiþii de securitate
unui numãr mai mare de colegi
care lucreazã de acasã. Am redus
toate costurile neesenþiale la minim posibil.
Reporter: Legat de tehnologie,
consideraþi cã ar putea exista procese online?
Gabriel Biriº: Pare din ce în ce
mai probabil, deºi nu îmi doresc
asta. Un mix între cele douã mi se
pare însã cã poate fi o soluþie foarte
bunã, atât pentru reducerea riscurilor medicale, cât ºi pentru a creºte
eficienta. Sunt termene la care se
consumã ore întregi doar pentru o
amânare, acestea pot fi uºor înlocuite de ºedinþe online. Nu cred, însã,
în eficienþa discuþiilor online atunci când se discuta fondul, argumentele pãrþilor, probele.
Reporter: Cum apreciaþi mãsurile luate de Guvern în pandemie?
Gabriel Biriº: Evident, orice
poate fi criticat. Trebuie sã înþelegem însã cã spaþiul de manevrã al
guvernului a fost extrem de limitat de politicile puternic pro-ciclice din anii anteriori. Criza ne-a
surprins, la fel ca în 2008, cu
cheltuieli crescute exorbitant în
anii de creºtere, care creºtere s-a
bazat în special pe consum (din
import) alimentat de creºteri de
salarii ºi pensii (plãtite din împrumuturi), ºi nu pe investiþii. Deasemenea, ne-a surprins ºi cu venituri fiscale la minime istorice, situaþie datoratã atât spulberarii bazei de colectare prin tot felul de
scutiri sau tratamente preferenþiale, dar ºi lipsei mãsurilor de
îmbunãtãþire a colectãrii, în special prin informatizarea Ministerului Finanþelor. În acest context,
mãsurile luate de guvern au fost
consistente. Enumer doar câteva:
ºomaj tehnic, amânare la plata
impozitelor ºi taxelor fãrã accesorii, amânarea executãrilor silite ºi mai apoi simplificarea procedurii de eºalonare, reduceri de
impozit pe profit pentru companiile care achitã la timp impozitele, scutire de impozit specific
pentru HoReCa, dar ºi accelerarea plãþii unor restanþe ale statului cãtre companii (concedii medicale, TVA). De remarcat aici
extinderea procedurii de rambursare cu control ulterior al TVA,
mãsurã care consider cã ar trebui
generalizatã. Au fost introduse
programe de grant-uri ºi scheme
de garantare a creditelor.

Reporter: Ce alte mãsuri guvernamentale ar fi fost oportune
în aceastã perioadã?
Gabriel Biriº: Cred cã situaþia
generatã de crizã medicalã putea
fi o bunã oportunitate pentru a
îngheþa creºterea cheltuielilor cu
salariile ºi pensiile. Trebuie însã
sã înþelegem cã suntem în an elec-

poate de clar cã implementarea
mãsurii va duce la retrogradarea
ratingului de þarã pentru România, ceea ce ar fi dus probabil la
incapacitatea de a ne mai împrumuta la costuri cât de cât rezonabile, creºterea cu “doar” 14% (ºi
ea foarte
periculoa-

stã perioadã?
Gabriel Biriº: Evident, mulþi
se aºteaptã ca în 2021 sã creascã
unele impozite ºi taxe. O astfel de
mã s u r ã a r f i î n s ã o i me n s ã
greºealã, pentru cã ar amplifica
criza (aºa cum am vãzut în 2010)

caselor de marcat, dar mai ales introducerea e-facturã ºi SAF-T, sisteme fãrã de care e greu de crezut
cã putem creºte gradul de colectare;
iii) Creºterea cheltuielilor fixe
trebuie stopatã rapid, iar ulterior

ºi nici nu ar rezolva problema deficitului uriaº, de peste 9% din
PIB în 2020. În niciun caz un
astfel de dezechibru nu poate fi
rezolvat prin creºteri de taxe, ci
printr-o combinaþie de mãsuri,
luate simultan, începând chiar din
2021:
i) Legislaþia fiscalã trebuie revizuitã, eliminate scutirile ºi tratamentele preferenþiale. Sarcina
fiscalã (incluzând aici contribuþiile sociale) trebuie sã depindã
exclusiv de mãrimea venitului
(CÂT) ºi nu de tipul venitului
(CUM). Baza de calcul al contribuþiilor trebuie plafonatã la un nivel rezonabil, de maxim trei salarii medii, altfel sistemele bazate
pe solidaritate nu au cum sã funcþioneze. Eliminarea scutirilor
este necesarã nu doar pentru refacerea bazei de impunere, ci ºi
pentru a creºte coeziunea naþiei.
Scutirile sunt privilegii, iar pentru privilegiile unora plãtesc ceilalþi. Evident, însã, cã ºi eliminarea privilegiilor poate fi prezentatã ca o creºtere de taxe…
ii) Administraþia fiscalã trebuie informatizatã pentru reducerea
evaziunii ºi creºterea sumelor colectate. Informatizarea trebuie
acceleratã, la fel ca ºi conectarea

ponderea acestor cheltuieli redusã. ªi aici informatizarea va fi un
instrument efficient;
iv) Investiþii publice massive în
infrastructurã, în special cu fonduri UE.
Am fãcut în urmã cu câteva luni
o analizã mai largã cu privire la ce
ar trebui sã urmeze în plan fiscal la
noi (http://biris.ro/2020/04/un-posibil-plan-de-redresare-fiscala-prin-noi-insine/)
Reporter: Cum apreciaþi cã va
evolua economia în urmãtorii ani?
Gabriel Biriº: Depinde foarte
mult de rezultatul alegerilor. Este
vital pentru România ca trendul
actual - din fericire complet diferit de cel pe care România s-a situat din 2017 pânã în a doua jumãtate a lui 2019 - sã poatã continua
dupã alegeri. Dacã acest lucru se
va întâmpla, atunci România intrã
într-o fereastrã de patru ani fãrã
alegeri în care pot fi fãcute multe
reforme. Este vital pentru noi sã
nu ratãm aceastã fereastrã de
oportunitate, mai ales cã ea va fi
urmatã de o alta tot de patru ani.
În opt ani, România poate recupera în mare parte decalajul faþã de
restul þãrilor UE, depinde doar de
noi ºi de ce vor face aleºii noºtri.
Reporter: Mulþumesc! n

Evident, orice poate fi criticat.
Trebuie sã înþelegem însã cã
spaþiul de manevrã al
guvernului a fost extrem de
limitat de politicile puternic
pro-ciclice din anii anteriori.
Criza ne-a surprins, la fel ca
în 2008, cu cheltuieli
crescute exorbitant
în anii de creºtere,
care creºtere s-a bazat în
special pe consum (din import)
alimentat de creºteri de salarii
ºi pensii (plãtite din
împrumuturi), ºi nu pe
investiþii”.
toral ºi, în actuala nebunie populistã, orice mãsurã în acest sens ar
fi fost speculatã de oponenþii politici. Vã dau un singur exemplu creºterea cu 40% a pensiilor de la
1 septembrie. Deºi era evident
chiar din 2019 cã mãsura este
complet nesustenabilã, deºi în
contextul crizei era cât se

sã) a fost prezentatã de oponenþii
guvernului cã o ”scãdere” de 26%
a pensiilor, iar ordonanþa a fost
atacatã la CCR. Niciunul dintre
suporterii creºterii cu 40% nu a
indicat însã de unde poate fi finanþatã mãsura…
Reporter: Ce mãsuri fiscale
credeþi cã ne aºteaptã dupã acea-

Avocatura modernã este în special despre
lucrul în echipe multidisciplinare care pot
asigura asistenþã juridicã de calitate în
tranzacþii sau speþe complexe. Þinând cont
de complexitatea din ce în ce mai mare a
legislaþiei, dar ºi a operaþiunilor economice,
a devenit practic imposibil pentru un avocat
sã acopere toate ariile de practicã, iar acest
lucru a determinat piaþa de avocaturã sã
evolueze în douã direcþii principale: case de
avocaturã de tip one stop shop, cu un numãr
mare de avocaþi organizaþi în echipe
specializate, ºi case de avocaturã de tip
boutique, cu un numãr semnificativ mai mic
de avocaþi specializaþi, însã pe un domeniu
sau industrie”.
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PIATA

”Piaþa avocaturii este
caracterizatã, în ultima
perioadã, de prudenþã”
(Interviu cu Mihai Alin Cãrãbaº, partener în cadrul Cãrãbaº, Lungu - SCA ºi fondator Legal Accelerators)
ctivitatea avocaþilor s-a confruntat cu o serie de provocãri în acest
an. Domnul Mihai Alin Cãrãbaº, partener în cadrul Cãrãbaº, Lungu SCA ºi fondator Legal Accelerators, ne-a vorbit, într-un interviu,
despre o piaþã în care prudenþa se aflã printre cuvintele de ordine.
De asemenea, digitalizare reprezintã o preocupare, care nu trebuie neglijatã dupã depãºirea crizei sanitare.

A

Reporter: Care este diferenþa
între activitatea modernã de avocat
ºi aceea din urmã cu 25 de ani?
Mihai Alin Cãrãbaº: Activitate modernã de avocat înseamnã libertatea de a evolua, de a progresa, dupã o lungã perioadã de timp
în care într-un regim dictatorial
acest deziderat a fost anihilat.
Activitatea uzualã a avocatului
anilor 90 diferã substanþial de cea
contemporanã, însã principiile
dupã care activitatea ”avocatului
modern” se ghideazã au rãmas
aceleaºi.
Reporter: Cu ce provocãri vã
confruntaþi dupã un sfert de secol
de activitate modernã?
Mihai Alin Cãrãbaº: În primul rând, vârsta nu îmi permite sã
vorbesc despre avocatura anterioarã acestei perioade, decât din
cãrþi ºi din relatãrile maeºtrilor cu
o experienþã îndelungatã. Dupã
cum spuneam mai sus, posibilitatea de evoluþie, individualã ºi colectivã (a profesiei), oferitã o
datã cu eliberarea de sub regimul
comunist, este ceea ce a permis
avocaþilor sã revinã, cu adevãrat,
la statutul de parteneri indispensabili ai justiþiei.
Cred cã principalele provocãri
ale avocaþilor nu sunt unele de
niºã, cu care o altã profesie, cel puþin juridicã, sã nu se confrunte.
Probabil adaptarea profesiei la viaþa cotidianã, în permanentã schimbare, în plinul unei noi revoluþii industriale, cea digitalã, ridicã probleme mai dificile decât în alte etape ale evoluþiei avocaturii. Oferirea serviciilor juridice cãtre o piaþã
digitalã, cãtre clienþi nãscuþi în era
digitalã, ne obligã sã regândim,
structural, modalitatea în care ne
desfãºurãm activitatea ºi cred cã
este momentul la care trebuie sã
avem ºi suportul legislativ (deficitar la acest moment) pentru a putea
sã ne adaptãm la realitatea de mâine.
Reporter: Cum treceþi prin criza produsã de pandemie?
Mihai Alin Cãrãbaº: Efectele
pandemiei trãite la nivel globat
sunt resimþite diferit, chiar ºi la nivel local. Pe de o parte, profilul
clienþilor aflaþi în portofoliul societãþilor de avocaturã dar ºi modalitatea în care avocaþii au reuºit sã rãspundã ºi sã se adapteze noii realitãþi au fãcut ca aceastã crizã sã fie
resimþitã în mod diferit. Fãrã îndoialã cã piaþa avocaturii este carac-

terizatã, în ultima perioadã, de prudenþã, din perspectiva tranzacþiilor
de orice fel, companiile, în special,
fiind reþinute în a se angaja în acþiuni cu grad de risc mai ridicat, sau
care nu sunt strict necesare.
Reporter: Cum vedeþi mãsurile
autoritãþilor în aceastã perioadã?
Mihai Alin Cãrãbaº: Nu mã
consider în mãsurã sã comentez
acþiuni ºi decizii luate în situaþii de
crizã, în special datoritã faptului cã
nu am la îndemânã toate informaþiile necesare unei astfel de analize.
Totuºi, unele mãsuri de sprijin au
reuºit sã ofere o gurã de oxigen, în
special afacerilor aflate la început
de drum ºi profesioniºtilor care îºi
desfãºoarã activitatea individual.
Totodatã sprijinul oferit angajaþilor, respectiv angajatorilor, din
perspectva relaþiilor de dreptul
muncii, au salvat de la concediere
o parte a salariaþilor din domenii
afectate direct. Autoritãþile ar fi
trebuit sã identifice în special problemele reale ºi stringente ale mediului de afaceri afectat de aceastã
pandemie ºi sã propunã soluþii
dupã consultãri prealabile cu actorii implicaþi, farã a abdica de la interesul general de protejare a populaþiei ºi asigurare a sãnãtãþii naþionale.
Reporter: Ce strategie a abordat casa dumneavoastrã de avoca-

ment. Am pãstrat legãtura permanentã în special cu profesioniºii
afectaþi în mod direct de deciziile
de carantinare, având în minte în
special domeniul HoReCa. O parte
a activitãþii a fost desfãºuratã din
afara biroului, cu contacte fizice

rii afectaþi în mod direct de restricþiile impuse de autoritãþi nu s-au resemnat în aceastã perioadã, ci au
cãutat sã îºi restrucureze businessul, sã îl adapteze nevoii imediate a
cetãþeanului restricþionat din libertatea totalã de deplasare sau chiar

Paºii spre digitalizarea domeniului
juridic ºi de altfel ºi a altor domenii
au fost doar acceleraþi de criza
sanitarã actualã. Cu siguranþã nu mai
este mult pânã la desfãºurarea unui
proces în mediul virtual, însã în
speranþa unui final cât mai apropiat al
pandemiei, nu cred cã actualul context
va fi prilejul. Sper totodatã cã paºii
forþaþi spre digitalizarea anumitor
acþiuni nu vor fi uitaþi
odatã cu încetarea pandemiei, ci vor fi
doar începutul unui progres susþinut”.
turã pentru a depãºi mai uºor criza
sanitarã/economicã?
Mihai Alin Cãrãbaº: Din primele momente de dupã declanºarea pandemiei am asigurat
continuitatea serviciilor oferite tuturor clienþilor prin mijloace de comunicare la distanþã, suplimentând
canalele existente pânã la acel mo-

cât mai reduse, încercând sã fim ºi
noi parte a rezolvãrii problemei sanitare.
Reporter: Ce modificãri suferã
piaþa pe care activati în acest interval de timp, în care toatã economia
se digitalizeazã?
Mihai Alin Cãrãbaº: În mod
plãcut, am constatat cã antrepreno-

izolat în propria casã. Astfel, solicitãrile de consultanþa pentru asfel
de activitãþi au cunoscut o creºtere,
paradoxal, chiar de la cei afectaþi
cel mai puternic. Au existat clienþi
care ºi-au restrâns bugetele pentru
activitatea de consultanþã juridicã,
însã, totodatã contracte noi au fost
semnate în plinã crizã.

Cred cã principalele provocãri ale
avocaþilor nu sunt unele de niºã, cu care o
altã profesie, cel puþin juridicã, sã nu se
confrunte. Probabil adaptarea profesiei
la viaþa cotidianã, în permanentã
schimbare, în plinul unei noi revoluþii
industriale, cea digitalã, ridicã probleme
mai dificile decât în alte etape ale
evoluþiei avocaturii. Oferirea serviciilor
juridice cãtre o piaþã digitalã, cãtre clienþi
nãscuþi în era digitalã, ne obligã sã
regândim, structural, modalitatea în care
ne desfãºurãm activitatea ºi cred cã este
momentul la care trebuie sã avem ºi
suportul legislativ
(deficitar la acest moment) pentru
a putea sã ne adaptãm la
realitatea de mâine”.

Reporter: În ce domeniu au fost
deschise anul acesta cele mai multe
procese în instanþã?
Mihai Alin Cãrãbaº: Litigiile
nu sunt aria principalã de activitate
a societãþii, iar pentru acest motiv
informaþiile pe care le am la
îndemânã nu sunt în mãsurã sã poatã oferi o privire de ansamblu asupra acestui aspect.
Reporter: Cu ce probleme va
confruntaþi tot mai mult?
Mihai Alin Cãrãbaº: Nu aº putea rezuma anumite dificultãþi din
aceastã perioadã, însã incertitudinea este probabil un element care
caracterizeazã activitatea unei societãþi de avocaturã ºi nu numai,
motiv pentru care ºi planificarea
acþiunilor ulterioare devine dificilã.
Reporter: Avand în vedere contextul actual, credeþi cã ar putea
exista procese online?
Mihai Alin Cãrãbaº: Problema ridicatã suportã o dezbatere
nuanþatã. Chiar dacã nu este poate momentul ºi locul unui rãspuns detaliat, amintesc doar
faptul cã aceste dezbateri ºi analiza unor astfel de idei sunt începute cu mult timp înaintea prezentei pandemii. Paºii spre digitalizarea domeniului juridic ºi de
altfel ºi a altor domenii au fost
doar acceleraþi de criza sanitarã
actualã. Cu siguranþã nu mai este
mult pânã la desfãºurarea unui
proces în mediul virtual, însã în
speranþa unui final cât mai apropiat al pandemiei, nu cred cã actualul context va fi prilejul. Sper
totodatã cã paºii forþaþi spre digitalizarea anumitor acþiuni nu vor
fi uitaþi odatã cu încetarea pandemiei, ci vor fi doar începutul
unui progres susþinut.
Reporter: Existã amânãri de
speþe mai mult decât într-un an
obiºnuit?
Mihai Alin Cãrãbaº: Dacã
avem în vedere întregul an, amânãrile unor dosare au fost impuse de
reglementãrile speciale ale situaþiei de crizã, însã odatã cu reluarea
activitãþii instanºelor de judecatã,
chiar în condiþii speciale, amânãrile legate de contextul pandemic nu
au avut o pondere semnificativã.
Reporter: Mulþumim! n

Infringement pentru
neimplementarea
Directivei
PIF
Comisia Europeanã este nemulþumitã de faptul cã România ºi
Irlanda nu ºi-au îndeplinit obligaþia
de a comunica transpunerea normelor UE în legislaþia lor naþionalã
privind combaterea fraudelor
vizând interesele financiare ale
Uniunii prin intermediul dreptului
penal -„Directiva PIF” (UE)
2017/1371. Oficialii de la Bruxelles au trimis, ieri, douã avize motivate cãtre autoritãþile din cele douã
state, avize ce constituie un prim
pas în deschiderea procedurii de
infringement pe justiþie. Statele
membre în cauzã au la dispoziþie
douã luni pentru a rãspunde argumentelor expuse de Comisie. În
caz contrar, Comisia poate decide
sã sesizeze Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene cu privire la
acest caz.
Legea privind implementarea
acestei directive a trecut de Parlament, dar nu a fost promulgatã încã
de preºedintele Klaus Iohannis,
deºi a fost trimisã acestuia încã din
19 noiembrie.
Conform directivei europene în
materie, statele membre ar fi trebuit sã informeze Comisia pânã în iulie 2019 cu privire la mãsurile luate
pentru punerea în aplicare a respectivului act normativ european.
Normele incluse în Directiva
PIF cresc nivelul de protecþie a bugetului Uniunii Europene prin armonizarea definiþiilor, a sancþiunilor ºi a perioadelor de limitare ale
infracþiunilor care afecteazã
interesele financiare ale UE.
De asemenea, directiva pune bazele competenþei materiale a Parchetului European (EPPO), care va
investiga, va urmãri penal ºi va obþine sancþionarea acestor infracþiuni. Comisia a deschis procedurile
de constatare a neîndeplinirii obligaþiilor trimiþând câte o scrisoare
de punere în întârziere Irlandei ºi
României în septembrie 2019.
Conform documentului, interesele financiare ale Uniunii pot fi
afectate în mod negativ de anumite
tipuri de comportament ale unui
funcþionar public cãruia i se încredinþeazã gestionarea de fonduri
sau de active, indiferent dacã acesta este responsabil în mod direct
sau acþioneazã într-o funcþie de supraveghere, iar tipurile de comportament urmãresc deturnarea unor
fonduri sau active contrar scopului
preconizat, ºi prin aceasta
interesele financiare ale Uniunii
sunt prejudiciate.
Printre altele, în Directiva PIF se
aratã cã, în anumite cazuri, sancþiunile prevãzute pentru persoane fizice ar trebui sã prevadã pedepse
maxime cu închisoarea de cel puþin
patru ani. Astfel de cazuri ar trebui
sã includã cel puþin pe cele care implicã un nivel semnificativ de prejudicii produse sau de avantaje
dobândite, valoarea acestor
prejudicii sau avantaje fiind de
peste 100.000 de euro.
În privinþa prejudiciului semnificativ produs prin sãvârºirea infracþiunilor împotriva sistemului
comun privind TVA, directiva stabileºte cã valoarea acestuia trebuie
sã fie de minimum 10 milioane de
euro.
În cazurile de infracþiuni pasibile de o pedeapsã maximã de cel puþin patru ani de închisoare, termenul de prescripþie ar trebui sã fie de
cel puþin cinci ani de la data
sãvârºirii infracþiunii, se aratã în
directiva europeanã. n
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LEGISLATIE
INTERVIU CU RÃZVAN HORAÞIU RADU:

”Nivelul de coerenþã a legislaþiei
lasã mult de dorit”
N

ivelul de coerenþã a legislaþiei, atacurile concertate asupra procurorilor ºi judecãtorilor, inflaþia de absolvenþi de drept, dar ºi problema
spinoasã a cooperãrii dintre profesii reprezintã doar câteva dintre
temele abordate de domnul Rãzvan Horaþiu Radu în cadrul unui amplu interviu pe care a fost amabil sã ni-l acorde.
Procuror la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, cadru didactic universitar la Facultatea de Drept a Universitãþii din Iaºi ºi membru al
ComitetuluiEuropeanpentruPrevenireaTorturiiºialComitetuluiConsultativ
al Procurorilor Europeni, Rãzvan Horaþiu Radu a reprezentat þara noastrã la
CEDO ºi CJUE, în calitate de avocat al Guvernului României ºi a fost adjunct al
procurorului general.

Reporter: Suntem la 25 de ani
de servicii notariale ºi avocaþiale
moderne. Ce presupune acest lucru?
Rãzvan Horaþiu Radu: Vorbim de un sfert de secol care a dus
la modernizarea celor douã profesii liberale. Au fost elaborate noi
baze legale care sã fundamenteze
atât organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat cât ºi pe cea
notarialã. Totodatã, s-au pus bazele unor institute de specialitate
pentru cele douã profesii, Institutul Naþional pentru Pregãtirea ºi
Formarea Avocaþilor, unde am
onoarea sã fiu formator de aproape 10 ani ºi Institutul Notarial
Român, care sã asigure formarea
profesionalã a avocaþilor ºi notarilor. În plus, o datã cu integrarea
României în Uniunea Europeanã,
cele douã profesii, aliniate atât la
nivel legislativ, cât ºi al practicii
standardelor Uniunii,s-au integrat rapid pe piaþa serviciilor europene. Practic, putem spune cã
integrarea în UE s-a realizat cu
succes atât în ce priveºte piaþa
avocaturii, cât ºi cea notarialã. Pe
de altã parte, a fost ºi o perioadã
de multiple transformãri pentru
sistemul judiciar în ansamblu, o
perioadã zbuciumatã.
Reporter: Ce aþi reproºa sistemului juridic, în acest moment?
Rãzvan Horaþiu Radu: Sistemul judiciar în ansamblu este dependent de legislativ ºi executiv.
Chiar dacã puterea judiciarã este
consacratã la nivel constituþional
ca fiind independentã, ea este,
însã, dependentã de modalitatea
de elaborare a legilor ºi de calitatea acestora, dar ºi de modul cum
puterea legislativã ºi executivã se
raporteazã la ea. Din pãcate, nivelul de coerenþã a legislaþiei lasã
mult de dorit, iar abordarea legislativului ºi executivului faþã de sistemul judiciar nu este întotdeauna
loialã, dupã cum s-a putut observa
cu precãdere în ultimii ani. Exemple de oferit în acest sens sunt numeroase. M-aº rezuma însã la atacurile concertate asupra procurorilor ºi judecãtorilor, despre care nu
ºtim încã dacã au încetat sau la desele conflicte de constituþionalitate ce implicau ºi puterea judiciarã
ºi care pãreau sã aibã alte obiective decât cele asumate public. Toate acestea sunt de naturã sã aducã
gravã atingere credibilitãþii instituþiilor din sistemul judiciar, în
ansamblu, ºi încrederii cetãþeanului în justiþie. În plan internaþional, greu vor putea fi ºterse din
mentalul colectiv cruciadele duse

împotriva procurorilor ºi judecãtorilor care, pe alocuri ºi în alte
forme mult mai subtile ºi neasumate public, încã mai continuã.
Privind în ansamblu sistemul
judiciar, cred cã, preponderent în
ultimii ani, a lipsit o cooperare loialã între profesii, cooperare bazatã pe respectarea statutului fiecãreia dintre ele. Am putut asista
la numeroase tensiuni sau chiar
lupte, mai mult sau mai puþin vizibile în spaþiul public, între avocaþi ºi magistraþi, între procurori ºi
judecãtori sau chiar în interiorul
acestor profesii. Multe ºi-au avut
originea inclusiv în atitudinea celorlalte puteri faþã de sistemul judiciar în ansamblu, aici incluzând
ºi avocaþii întrucâ nici ei nu s-au
bucurat întotdeuna de respectul
cuvenit din partea celorlate puteri
ale statului. Or, lipsa de coeziune
între diferitele profesii care alcãtuiesc sistemul judiciar în ansamblu nu poate duce la progres.
Un alt aspect important ce ar
trebui menþionat este acela al lipsei unui leadership corespunzãtor. În profesiile juridice, orgoliile sunt foarte mari, proporþionale
cu nivelul de pregãtire ºi independenþã al actorilor care îl compun.
Lipsa unor lideri puternici, credibili care sã asigure coeziunea atât
la nivelul intern, cât ºi în relaþia
cu celelalte profesii este de naturã
sã ducã atât la naºterea unor tensiuni, cât ºi la degringolada profesiei respective. Notarii pare cã
au fãcut excepþie de la aceastã regulã tristã ºi au trecut mai liniºtit
peste acest sfert de secol zbuciumat. Nu trebuie însã ignorat faptul cã ei au beneficiat de o condu-

Rãzvan Horaþiu Radu a fost avocat al Guvernului României la CEDO ºi CJUE ºi adjunct al procurorului general. În prezent, este procuror la Parchetul de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, cadru didactic universitar la Facultatea de Drept a Universitãþii din Iaºi ºi membru al Comitetului European pentru
Prevenirea Torturii ºi al Comitetului Consultativ al Procurorilor Europeni.

solvenþi pe bandã rulantã ºi la o
inflaþie de juriºti pe piaþa muncii,
cu efecte negative asupra calitãþii
actului profesional.
Reporter: Unde se încadreazã
domeniul nostru juridic pe harta
europeanã a justiþiei?
Rãzvan Horaþiu Radu: România este pe deplin integratã pe harta
judiciarã europeanã. Din fericire,
existã numeroase vârfuri la nivelul
tuturor profesiilor juridice din
România. Calitatea serviciilor judiciare oferite de avocaþii români a
permis dezvoltarea multor investiþii
ºi afaceri, mulþi avocaþi români au
avut succes la nivelul instanþelor in-

renþã între profesii, lideri puternici
ºi credibili, un învãþãmânt juridic
adaptat nevoilor practice ºi, deºi lista poate continua, cred cã rezolvarea fie ºi parþialã a acestor probleme ar creºte performanþa sistemului judiciar în ansamblu.
Reporter: Cum caracterizaþi
practica instanþelor din þara noastrã în domeniul bancar?
Rãzvan Horaþiu Radu: Dezvoltarea sistemului bancar în
România postrevoluþionarã a dus
ºi la apariþia unor litigii în instanþe. Parte din legislaþia bancarã
face parte din aquis-ul European
,aºa încât am avut parte de nume-

oferirea posibilitãþii de a participa la procedura de judecatã exclusiv de la distanþã. Judecãtorii,
procurorii, avocaþii au cerut în
mod repetat acest lucru. Pe de o
parte era necesarã modificarea
legislaþiei, aspect care nu s-a petrecut, pe de altã parte asigurarea
dotãrilor necesare. Iatã cã ºi la
astfel de exemple mã refeream
anterior când am afirmat cã sistemul judiciar în ansamblu nu a beneficiat de sprijinul ºi loialitatea
celorlalte puteri ale statului.
Cred cã ºi dupã ce va trece pandemia, digitalizarea justiþiei va
rãmâne un deziderat, în ciuda nu-

meniul judiciar, în general, avem
foarte mulþi juriºti de top. Cu riscul cã voi deranja, îmi permit sã
fac câteva afirmaþii mai îndrãzneþe, întrucât am avut ºi am contacte
nemijlocite atât cu studenþii la
Drept, cât ºi cu avocaþii ºi magistraþii din România sau din alte state.
România are mulþi profesori, avocaþi, magistraþi de top deplin integraþi din punct de vedere profesional atât la nivel naþional, cât ºi internaþional. Aº spune metaforic cã
avem o elitã profesionalã ce ne-a
ajutat sã ne integrãm repede pe
harta Uniunii Europene. Existenþa
unor examene dificile de admitere

meroaselor proiecte care existã
în special pe hârtie sau la nivel de
promisiuni. Este mare pãcat,
având în vedere ce resursã umanã competentã existã în România
în domeniul IT.
Reporter: Cum apreciaþi logistica ºi, respectiv, resursa umanã
din domeniul juridic? Avem suficienþi specialiºti ºi infrastructura
optimã pentru a servi solicitãrilor
existente?
Rãzvan Horaþiu Radu: În do-

în profesie, existenþa unor institute
de pregãtire profesionalã, pregãtirea individualã asiduã au dus la
formarea unor avocaþi, magistraþi,
notari care se ridicã la nivelul profesional al omologilor lor din alte
state europene. Provocãrile ºi
practica din România i-au ajutat în
acest sens permiþându-le sã facã
faþã cu brio la orice comparaþie cu
alþi profesioniºti ai dreptului din
alte þãri. Pe de altã parte, cum subliniam ºi mai sus, inflaþia de absolvenþi de drept nu foarte bine
pregãtiþi de pe piaþa româneascã
duce la o scãdere a calitatãþii activitãþii juridice în ansamblu ºi a
încrederii în profesiile juridice în
general ºi îi pune în umbrã relizãrile.
Reporter: Unde vedeþi piaþa de
avocaturã în urmãtorii zece ani?
Rãzvan Horaþiu Radu: Acolo
unde îi este locul, integratã deplin
calitativ ºi concurenþial, pe harta
Uniunii Europene.
Reporter: Vã mulþumim! n

Posibilitatea desfãºurãrii unor procese online ar fi trebuit sã existe deja în
România. Era contemporanã ne oferã suficiente oportunitãþi. Estonia, o þarã
mult mai micã decât România, are un sistem de digitalizare în justiþie foarte
avansat ºi am fi putut învãþa din exemplul ei. Din pãcate, nici dupã nouã luni
de pandemie cetãþeanul român nu a fost ajutat prin oferirea posibilitãþii de a
participa la procedura de judecatã exclusiv de la distanþã. Judecãtorii,
procurorii, avocaþii au cerut în mod repetat acest lucru”.
cere stabilã, credibilã ºi necontestatã în spaþiul public. De asemenea sistemul expertizelor judiciare ºi performanþa experþilor judiciari pot fi substanþial îmbunãtãþite.
Nu în ultimul rând, poate ar trebui menþionatã ºi impostura din
învãþãmântul juridic, transformarea unor universitãþi de stat sau
private în fabrici de diplome,
ceea ce a dus la scoaterea unor ab-

ternaþionale ajutând la dezvoltarea
jurisprudenþei acestora, fie cã vorbim de CEDO, CJUE sau instanþele
arbitrale, judecãtorii din România
au adresat multe întrebãri preliminare foarte bune Curþii de la Luxemburg ºi au demonstrat o foarte
bunã cunoaºtere a dreptului Uniunii
Europene ºi exemplele pot continua. Profesori din România predau
constant în calitate de invitaþi la numeroase universitãþi europene ºi
participã la activitãþi ºtiinþifice ºi de
cercetare. Pe scurt, avem mulþi
practicieni ºi teoreticieni din România care se bucurã de recunoaºtere
internaþionalã, întrucât se ridicã la
nivelul omologilor din alte state europene ºi toate aceste performanþe
individuale conjugate au dus la integrarea sitemului juridic românesc în
ansamblu în harta Europei.
Reporter: Ce credeþi cã lipseºte pentru ca þara noastrã sã aibã
un sistem juridic performant?
Rãzvan Horaþiu Radu: O legislaþie corespunzãtoare, sprijin constant din partea executivului, coe-

roase cauze în care s-au adresat
întrebãri preliminare ºi Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene. Curtea a oferit interpretãri la solicitarea instanþelor din România. Deºi
interpretãrile Curþii veneau în
sprijinul consumatorilor, nu întotdeauna instanþele au aplicat legislaþia europeanã în acest spirit.
Din aceste motive existã ºi o lipsã
de unitate a practicii în materie iar
unele probleme divergente încã nu
ºi-au gãsit o soluþionare unitarã.
Reporter: Având în vedere
contextul actual, credeþi cã ar putea exista procese online?
Rãzvan Horaþiu Radu: Posibilitatea desfãºurãrii unor procese online ar fi trebuit sã existe
deja în România. Era contemporanã ne oferã suficiente oportunitãþi. Estonia, o þarã mult mai
micã decât România, are un sistem de digitalizare în justiþie foarte avansat ºi am fi putut învãþa
din exemplul ei. Din pãcate, nici
dupã nouã luni de pandemie cetãþeanul român nu a fost ajutat prin

Sistemul judiciar în ansamblu este dependent de legislativ ºi executiv.
Chiar dacã puterea judiciarã este consacratã la nivel constituþional ca
fiind independentã, ea este, însã, dependentã de modalitatea de
elaborare a legilor ºi de calitatea acestora, dar ºi de modul cum puterea
legislativã ºi executivã se raporteazã la ea. Din pãcate, nivelul de
coerenþã a legislaþiei lasã mult de dorit, iar abordarea legislativului ºi
executivului faþã de sistemul judiciar nu este întotdeauna loialã, dupã
cum s-a putut observa cu precãdere în ultimii ani”.

