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Pandemia ºi
activitatea în justiþie lumini ºi umbre
andemia a obligat pe fost o provocare pentru acest dotoatã lumea sã se adap- meniu de activitate, iar în 2021 au
teze la o nouã realitate. fost fãcuþi paºi consistenþi în aceNici avocaþii ºi notarii astã direcþie. Pãrerile nu sunt unanu au fãcut excepþie. nime în privinþa beneficiilor acesDupã ºocul primelor tei digitalizãri, firesc existã pãreri
luni a urmat perioada pro ºi contra. Potrivit unora dinde adaptare, iar acum, cu noi in- tre specialiºti, sunt de necontestat
unele avantaje: accesul rastrumente la dispoziþie, actipid la conþinutul dosarului
vitatea se desfãºoarã la cote
electronic, încãrcarea autoapropiate de cele normale.
matã a încheierilor de ºeExperienþa acestor (aproadinþã ºi a înscrisurilor tranpe) doi ani pare simplã, dar
smise de participanþi prin
nu este deloc aºa. ProvocãDAN
rile au fost multiple, la fel ºi NICOLAIE intermediul aplicaþiei, diminuarea costurilor cu facbarierele, a fost nevoie de
mult efort, de adaptabilitate, inven- torul uman, precum ºi o creºtere a
tivitate, tenacitate pentru ca lucru- transparenþei care duce la un
rile sã meargã mai departe, iar comportament mai responsabil
clienþii sã nu rãmânã fãrã avocaþi ºi din partea tuturor participanþilor.
avocaþii sã nu rãmânã fãrã clienþi. Dar nu totul este roz, contestatarii
Digitalizarea, forþatã sau nu, a oferã exemple palpabile susþinând
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cã poate direcþia e corectã, dar
drumul nu e cel mai bun.
Digitalizarea este ”acuzatã” cã
provoacã o îngreunare a serviciilor publice, cã dupã ce depui o cerere online trebuie sã te duci fizic
ºi cu cererea originalã în douã
exemplare la registraturã sau o
mai depui încã o datã, ori când
programezi online un dosar în arhivã primeºti termen de vizionare
dupã termenul de judecatã sau
programarea depunerii la registraturã a unei cereri de chemare
în judecatã conduce la pierderea
t e r me n u l u i d e p r e s c r i p þ i e a
dreptului material la acþiune.
Chestiuni tehnice. Sunt specialiºti care cer sã mai aºteptãm cu
digitalizarea pânã “sincronizãm”
sistemele cu nevoia ºi urgenþa justiþiabililor ºi sã fie consultaþi

mai atent actorii principali pentru
a se vedea care sunt “beneficiile”
imediate ale digitalizãrii.
Vocile mai critice vorbesc chiar
despre o involuþie a ”meseriei de
avocat” ºi de un val de încãlcãri a
drepturilor ºi libertãþilor. Mãsurile luate de Guvern pentru susþinerea mediului de afaceri în aceastã
perioadã complicatã sunt de asemenea lãudate ºi …criticate. Se
vorbeºte de mãsuri bune care s-au
dovedit a fi utile, însã sunt invocate ºi cazuri în care mãsurile au
fost greºite, s-au cheltuit bani
publici farã un efect scontat.
În toatã aceastã mare de alb ºi
negru este ºi o constantã, avocaþii
ºi notari au reuºit sã menþinã linia
de plutire, iar corabia înainteazã,
poate mai încet decât ºi-ar dori
toatã lumea, în direcþia corectã. n
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CÃTÃLIN PREDOIU, MINISTRUL PROPUS AL JUSTIÞIEI:

“Una din principalele probleme
ale sistemului este
lipsa acutã de personal”
vizat pozitiv pentru
funcþia de ministru
al Justiþiei de cãtre
comisiile de specialitate ale Parlamentului, Cãtãlin Predoiu ºi-a prezentat,
ieri, pe scurt, principalele obiective
pe care le are în viitorul mandat. Cãtãlin Predoiu a afirmat în faþa deputaþilor ºi senatorilor cã încrederea în justiþie a scãzut: ”Încrederea în justiþia
noastrã a scãzut, fapt vizibil ºi în unele proceduri de extrãdare. Magistratura în ansamblu este într-o oarecare
discordie, desfiinþarea SIIJ este doar
unul dintre exemple. Nu existã un
acord între diverse curente de gândire
în magistraturã. Avem restanþe în
MCV pe care trebuie sã le îndeplinim
integral, dacã nu vrem sã vedem în
continuare blocat procesul de aderare
la spaþiul Schengen”. Pe de altã parte,
Predoiu susþine cã un ministru al Justiþiei nu se poate implica în dosare,
însã poate face propuneri de numire ºi
revocare a ºefilor de parchete: “Sigur
cã ministrul Justiþiei nu se poate implica în niciun dosar penal ºi vã garantez cã eu, personal, nu am sã o fac,
dar ministrul Justiþiei face ºi propuneri de numire cum poate face ºi propuneri de revocare, pentru inactivitate
sau pentru management defectuos.
Nu putem asista cum interlopi îºi
afiºeazã în spaþiul public averile
dobândite ilicit, capacitatea de a produce violenþã ºi impunitatea. Aceasta
pune legea în discuþie ºi acest lucru nu
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ãtãlin Marian Predoiu s-a nãscutla 27august1968,la
Buzãu,esteabsolventalFacultãþiideDreptdincadrul
Universitãþii Bucureºti (1991) ºi a urmat, ulterior, un
program de instruire în practica dreptului comercial
la Baroul din Caen, Franþa (1994). A obþinut titlul ºtiinþific de
doctor (2003)în DreptComercial, “summa cum laude”, la FacultateadeDreptdincadrulUniversitãþiiBucureºti.AfostcadrudidacticuniversitarlaFacultateadeDrept,Universitatea
Bucureºti (1994-2007). Este membru în Baroul Bucureºti din
1991.Aconduscaasociatfondatorºicoordonatordouãsocietãþi de avocaþi: “Racoþi Predoiu” (1995-2007) ºi “Zamfirescu
RacoþiPredoiu”(2007-2008).Afostavocatla“CabinetIndividual de Avocaturã Cãtãlin Predoiu” (2012-2016) ºi asociat
fondator al “Stoian Predoiu”, societate de avocaþi (2016-noiembrie 2019). Din 2021 este titular al cabinetului de avocat

“Predoiu Marian Cãtãlin”, potrivit site-ului www.cdep.ro. A
fost ministrul Justiþiei în cabinetul condus de Cãlin Popescu
Tãriceanu (februarie-noiembrie 2008); în cabinetul condus
deEmilBoc(decembrie2008-octombrie2009);ministruinterimar al Justiþiei, dupã ce Guvernul Boc a fost demis prin
adoptarea unei moþiuni de cenzurã de cãtre Parlament (octombrie 2009)ºiministru interimar al Afacerilor Externe (octombrie2009);ministrualJustiþieiîncabinetulBocIV(23decembrie 2009-6 februarie 2012); ministru al Justiþiei în GuvernulUngureanu(9februarie2012-7mai2012);ministrual
Justiþiei în Guvernul Ludovic Orban (noiembrie 2019-decembrie2020).La 6februarie2012,a fostnumit,prin decretprezidenþial, prim-ministru interimar pentru a îndeplini atribuþiile premierului demisionar Emil Boc pânã la formarea noului Guvern. n

este permis”. Cãtãlin Predoiu a avut
un mesaj pentru ºefii parchetelor:
‘’Sã-ºi activeze echipele, sã rãstoarne
dosarele pe masã ºi sã treacã mai serios la treabã. La ora la care vorbim,
asistãm la un trafic de persoane inimaginabil ºi inacceptabil. România
ocupã un loc ruºinos în ceea ce priveºte traficul de persoane în Europa ºi
acest lucru nu mai poate fi tolerat. Siguranþa cetãþenilor nu este de discutat".
Legat de desfiinþarea SIIJ, Predoiu
a menþionat: ”Este o chestiune care
dezbinã la acest moment, este un mãr
al discordiei ºi opinia publicã este
divizatã pe acest subiect. Unii se manifestã cu patimã, alþii cu procese de intenþie, iar tot acest dialog excesiv de
pãtimaº denotã ºi neîncrederea procurorilor de a fi independenþi”.
Cãtãlin Predoiu a arãtat cã va aborda acest subiect cu echilibru ºi în dialog cu sistemul judiciar, pentru cã este
”o vulnerabilitate ºi o piatrã de moarã”: ”Magistratura trebuie sã îºi gãseascã un consens. Soluþia nu poatã sã
vinã decât din discuþii cu magistraþii,
astfel încât toatã lumea sã primeascã
toate garanþiile pe care le cautã”. În cadrul audierilor, Predoiu a spus cã una
dintre principalele probleme ale sistemului este lipsa de personal: ”Una din
principalele probleme ale sistemului
este lipsa acutã de personal: magistraþi, grefieri. Cauzele ar fi multiple, destabilizarea sistemului din ultimii ani.
Instabilitatea a generat plecãri masive
din sistem. O altã soluþie este adopta-

rea legii transferurilor. Trebuie sã gãsim soluþii pentru rãmâneri în sistem,
astfel ca pensia în platã sã nu depãºeascã salariul în platã. Trebuie adopatã
cât mai repede legea privind personalul de specialitate. În problema resurselor, dacã nu se investigheazã profund fenomenul supra-aglomerãrii
parchetelor ºi instanþelor cu dosare, va
trebui ca CSM sã identifice o metodologie transparentã de evaluare a încãrcãturii pe instanþe, precum ºi o hartã a
instanþelor ºi parchetelor realistã ºi
adaptatã nevoilor þãrii. Nu pot sã nu
menþionez cã existã o altã problemã
acutã, dezordinea în aplicarea legilor
legate de salarizare. S-a ajuns ca instanþele sã aplice legislaþia care sã
acorde drepturi suplimentare magistraþilor ºi grefierilor. Soluþia este intervenþia legislativã. Soluþia este sã
îndreptãm legea ºi sã o facem de o manierã cu sistemul judiciar”. Pentru rezolvarea ”ghemului de probleme” existã mai multe soluþii, potrivit lui Predoiu: ”Cu cât fiecare va trage mai tare
de sforile fiecãrui nod, nodul se va
strange. Fiecare trebuie sã lase de la el
pânã când nodul se va desface de la
sine prin compromisuri acceptabile.
(...) Dacã acest nod încã dezlegabil va
fi transformat într-unul gordian, nu
vom ezita sã aplicãm soluþia consacratã, îl vom tãia cu sabia. Guvernul dispune de instrumente pentru a-ºi atinge obiectivele". Cãtãlin Predoiu ºi-a
manifestat, în faþa comisiilor, optimismul legat de rezolvarea problemelor
din Justiþie. n

CONFORM PROGRAMULUI DE GUVERNARE 2021-2024

Finalizarea monitorizãrii României prin MCV - obiectivul
naþional cel mai important în domeniul Justiþiei
inalizarea monitorizãrii
României prin Mecanismul de Cooperare ºi Verificare (MCV) reprezintã cel mai important
obiectiv naþional în domeniul Justiþiei, dupã
cum este trecut în Programul de Guvernare 2021-2024.
Documentul menþioneazã: „Acest
obiectiv naþional trebuie susþinut de
toate partidele politice democratice,
prin garantarea unor mãsuri legislative
ºi executive de naturã sã genereze un
act de justiþie eficient, imparþial ºi egal
pentru justiþiabili. O reformã atât de
amplã în domeniul justiþiei ºi cu un
obiectiv atât de ambiþios implicã multã maturitate politicã, capacitatea de
atingere a consensului instituþional ºi
politic, respectiv capacitatea de a identifica soluþii legislative alternative ºi
instituþionale pentru îndeplinirea
obiectivelor asumate”.
În domeniul Justiþie ºi stat de drept,
Guvernul propune continuarea ºi
îmbunãtãþirea reformelor, cu luarea în
considerare a rapoartelor organismelor europene - Comisia de la Veneþia,
GRECO, MCV ºi Raportul CE privind
statul de drept.
Totodatã, autoritãþile vor sã promoveze eficienþa Justiþiei ca serviciu public, garantând o justiþie accesibilã,
imparþialã ºi independentã pentru toþi
justiþiabilii: ”Pe de o parte, eficienþa
Justiþiei ca serviciu public presupune
existenþa ºi garantarea unei independenþe a Justiþiei în cele douã componente ale sale: componenta instituþionalã, referitoare la sistemul judiciar în
întregime, cât ºi componenta individualã, referitoare la statutul juridic al
magistraþilor (judecãtori ºi procurori)
cu toate elementele sale componente,
consacrate în jurisprudenþa CCR, precum ºi de standardele europene în
materie.
Pe de altã parte, eficienþa Justiþiei ca
serviciu public presupune proceduri
judiciare ºi administrative care sã conducã la o mai bunã alocare ºi gestionare a dosarelor ºi la reducerea termenelor de soluþionare a litigiilor, la accelerarea procedurilor pentru punerea în
executare a hotãrârilor judecãtoreºti ºi
sã garanteze accesul efectiv la justiþie
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al justiþiabililor, inclusiv prin facilitarea ajutorului judiciar public”.
Printre altele, Guvernul se angajeazã sã finalizeze proiectele de lege privind organizarea ºi funcþionarea sistemului judiciar generic denumite „Legile Justiþiei” ºi sã le transmitã Parlamentului în vederea adoptãrii, însoþite
de avizul Comisiei de la Veneþia, consultate în acest scop.
Pentru realizarea obiectivului major
al eliminãrii MCV, Guvernul României susþine armonizarea Legilor Justiþiei în vederea îndeplinirii obiectivelor de referinþã stabilite prin Decizia
Comisiei din 13 decembrie 2006.
Programul de Guvernare mai aratã:
”Prin proiectele de lege pentru modificarea Legilor Justiþiei pe care Guvernul le va înainta Parlamentului
spre adoptare, vom urmãri sã garantãm respectarea urmãtoarelor principii: independenþa judecãtorilor ºi procurorilor, admiterea în profesie ºi
promovarea în carierã pe criterii meritocratice, funcþionarea eficientã,
transparenþa ºi rãspunderea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),
în calitatea sa de garant al independenþei justiþiei, funcþionarea eficientã
a instanþelor, a Inspecþiei Judiciare ºi
a Ministerului Public, rãspunderea
efectivã a magistraþilor, dar ºi protecþia lor în faþa oricãror ingerinþe ºi abuzuri, separaþia, echilibrul ºi cooperarea loialã dintre puterea judecãtoreascã ºi celelalte puteri ale statului, respectarea obligaþiilor statului român
care decurg din rapoartele MCV,
GRECO, din avizele Comisiei de la
Veneþia ºi, mai nou, din Mecanismul
statului de drept, la care se adaugã jurisprudenþa recentã a CJUE ºi CEDO,
precum ºi cea a Curþii Constituþionale
a României (CCR)”.
Guvernul urmãreºte susþinerea sistematizãrii legislaþiei în domeniul
înregistrãrii în Registrul Comerþului,
în acord cu reglementãrile europene,
în scopul prevenirii ºi combaterii spãlãrii banilor ºi asigurãrii unei protecþii
efective datelor cu caracter personal,
precum ºi inventarierea de cãtre Oficiul Naþional al Registrului Comerþului a tuturor autorizaþiilor necesare
pentru derularea fiecãrei categorii de
activitate comercialã ºi informarea be-

neficiarilor prin mijloace accesibile,
transparente, complete ºi clare.
”Ministerul Justiþiei are în vedere
identificarea unor soluþii legislative ºi
administrative prin dialog cu CSM ºi
cu mediul de afaceri pentru: (i) stabilirea unor termene rezonabile de judecatã in cadrul procedurilor de insolventa si în dosarele comerciale în general; (ii) înfiinþarea etapizatã de tribunale specializate în litigii cu profesioniºtii, în cauzele privind insolvenþa ºi
falimentul, precum ºi în litigiile de
muncã concomitent cu specializarea
magistraþilor in achiziþii publice; (iii)
promovarea unor mijloace de soluþionare alternativã a litigiilor comerciale,
precum medierea ºi arbitrajul; (iv) un
cadru legal pentru soluþionarea la distanþã a litigiilor în materie comercialã, utilizarea instrumentelor digitale
pentru a creºte eficacitatea, transparenþa ºi securitatea juridicã; (v) actualizarea listei expertilor judiciari pe domenii economice, inclusiv în proceduri de achiziþii publice”, conform
documentului citat.

Asigurarea resursei
umane pe termen
scurt, mediu ºi lung –
unul dintre
obiectivele
Guvernului pe
Justiþie
Nou Guvern va susþine adoptarea
de cãtre Parlament a Legii pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor, care reglementeazã transferurile judecãtorilor ºi procurorilor de la o instanþã la alta sau de
la un parchet la altul ori la o instituþie
publicã, un obiectiv solicitat insistent
de sistemul judiciar, subliniazã textul
noului Program, precizând: ”Vom
asigura cadrul legal permanent pentru
organizarea concursurilor de admitere în magistraturã, prin introducerea
modificãrilor necesare în noile Legi
ale Justiþiei conform jurisprudenþei

CCR. (…) Vom acorda prioritate procedurii de ocupare a funcþiilor de conducere în sistemul judiciar cu scopul
de a nu afecta activitatea ºi eficienþa
instanþelor ºi a parchetelor. Susþinem
ca promovarea în funcþiile de conducere la nivelul instanþelor ºi parchetelor sã se realizeze pe criterii meritocratice ºi în urma unor proceduri de
concurs transparente. (…) Vom promova în cadrul Legilor Justiþiei o serie de mãsuri legislative care vor reglementa:
ü O procedurã nouã de selectare a
procurorilor de rang înalt, cu diminuarea rolului politic excesiv al ministrului justiþiei, rol criticat în rapoartele MCV ºi cu asigurarea echilibrului ºi a dialogului decizional
functional, în limitele atribuþiilor
constituþionale, între iniþiatorul
procedurii (Ministrul Justiþiei), avizatorul selecþiei realizate de Ministrul Justiþiei (Secþia de procurori a
CSM) ºi emitentul actului administrativ de numire în funcþie
(Preºedintele României).
ü O procedurã de contestare a revocãrii în faþa instanþei în acord cu hotãrârea Curþii Europene a Drepturilor
Omului din 5 august 2020”.

Guvernul vrea sã
elimine inechitãþile
în domeniul
salarizãrii ºi
acordãrii pensiilor
de serviciu în rândul
magistraþilor
Totodatã, se are în vedere promovarea unei serii de mãsuri care au ca finalitate eliminarea inechitãþilor în domeniul salarizãrii ºi acordãrii pensiilor de
serviciu în rândul magistraþilor, prin
identificarea unor soluþii legislative în
dialog cu CSM ºi cu Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
”Pânã la data de 31 martie 2022,
vom adopta un act normativ care sã
prevadã încetarea activitãþii SIIJ ºi
înfiinþarea unei instituþii/structuri care

sã ofere garanþii de independenþã a
magistraþilor ºi sã asigure în acelaºi
timp mecanisme eficiente pentru o realã ºi efectivã rãspundere a judecãtorilor ºi procurorilor, în condiþii de imparþialitate ºi de legalitate a procedurilor, în acord cu Decizia CJUE din 18
mai 2021, cu avizul Comisiei de la Veneþia din iulie 2021 ºi al Consiliului
Superior al Magistraturii”, subliniazã
textul citat.
Prin modificarea Legilor Justiþiei,
se are în vedere ºi o reformã a Inspecþiei Judiciare, astfel încât aceastã instituþie sã ofere garanþii sporite de independenþã, imparþialitate ºi profesionalism, în acord cu decizia CJUE ºi cu
luarea în considerare a recomandãrilor
din rapoartele MCV.

Autoritãþile
urmãresc
intensificarea
luptei anticorupþie
ºi a luptei
împotriva
criminalitãþii
organizate
”Dupã ºapte ani de la punerea în
aplicare a noilor coduri (Codul penal
ºi Codul de procedurã penalã) ºi dupã
zeci de decizii de neconstituþionalitate
pronunþate de Curtea Constituþionalã
cu privire la conþinutul normativ al
acestora, susþinem o legislaþie penalã
ºi procesual penalã modernizatã ºi coerentã, având la bazã o viziune de politicã penalã sistemicã, iar nu una parþialã ºi/sau limitatã”, aratã Programul de
Guvernare, sublinind: ”Vom continua
eforturile depuse pânã acum ºi vom
promova, în dezbaterea parlamentarã,
proiectele de lege pentru modificarea
Codului penal ºi a Codului de procedurã penalã, cu scopul de a pune respectivele coduri în acord cu deciziile
CCR ºi cu luarea în considerare a recomandãrilor MCV”.
Combaterea infracþiunilor de mediu, combaterea fenomenului traficu-

lui de persoane, consolidarea capacitãþii naþionale de reacþie la forme extrem de nocive, de manifestare a criminalitãþii organizate transfrontaliere,
prevenirea cazurilor de trafic de minori din centrele de tip rezidenþial prin
sesiuni informative ºi un mecanism de
raportare imediatã a suspiciunilor reprezintã alte obiective ale noului Guvern, în domeniul Justiþiei.

Programul de
Guvernare
susþine digitalizarea
actului de justiþie
Pentru eficientizarea actului de justiþie, este necesarã implementarea
digitalizãrii, a mãsurilor cuprinse în
Planul naþional de digitalizare a sistemului judiciar care cuprinde digitalizarea structurii Ministerului Justiþiei
ºi a instanþelor de judecatã, apreciazã
autorii documentului, care anunþã:
”Vom acþiona pentru realizarea,
înfiinþarea ºi modernizarea centrelor
de date, cât ºi pentru implementarea
de roboti informatici pentru efectuarea activitãtilor recurente/repetitive,
asigurarea staþiilor ºi a fondului de
carte în format digital (inclusiv audiobook), automatizarea proceselor
din justiþie prin mecanisme de inteligenþã artificialã, în cazurile ºi situaþiile care permit acest lucru.
În mod special, vom susþine digitalizarea actului de justiþie prin îmbunãtãþirea sistemului ECRIS IV ºi punerea
bazelor pentru dezvoltarea sistemului
ECRIS V, precum ºi prin dezvoltarea
ºi generalizarea dosarului electronic
într-un sistem unic, la nivel naþional.
Susþinem folosirea mijloacelor electronice de comunicare a actelor de
procedurã, precum ºi elaborarea
cadrului normativ pentru instituirea
domiciliului electronic”.
Conform sursei citate, finanþarea
prin PNRR a unor proiecte de digitalizare a actului de justiþie reprezintã o
oportunitate realã pentru modernizarea radicalã a actului de justiþie ºi a relaþiei dintre sistemul judiciar ºi justiþiabili. n
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AVOCATURA

“Avocatura se «uberizeazã»,
la fel ca restul serviciilor”
(Interviu cu Traian Briciu, preºedintele UNBR)
reºedintele Uniunii Naþionale a Barourilor din România (UNBR), Traian Briciu, a introdus în circulþie un termen interesant legat de activitatea avocaþilor: ”uberizarea”. Printre altele, domnul Briciu ne-a vorbit despre cum avocatura se ”uberizeazã”, la fel ca restul serviciilor,
dar ºi despre provocãrile lansate de criza sanitarã pentru avocaþi.

P

Reporter: Cum se implicã
Uniunea Naþionalã a Barourilor
din România în activitatea avocaþilor din întreaga þarã?
Traian Briciu: Misiunea UNBR
constã, în esenþã, în apãrarea valorilor ºi intereselor profesiei într-un
context social, economic ºi legislativ din ce în ce mai complex ºi în
continuã schimbare, precum ºi în
valorizarea profesiei de avocat ca
partener indispensabil al justiþiei ºi
ca factor esenþial într-un stat de
drept.
Trebuie sã observãm cã UNBR
nu se poate implica direct în activitatea avocaþilor pentru cã aceºtia
sunt independenþi ºi barourile din
care fac parte sunt independente.
Rolul UNBR este de reprezentare a
corpului profesional pentru valorificarea intereselor acestuia, apãrarea profesiei ºi apãrarea apãrãrii,
atunci când instrumentele apãrãrii
sunt periclitate. În acest sens, activitatea UNBR este la foc continuu
ºi se poate vedea acesata prin parcurgerea site-ul oficial al UNBR,
www.unbr.ro, unde sunt sute de
exemple concrete privind modul
de implicare al UNBR, potrivit misiunii sale, de la asigurarea echilibrului economic în perioada pandemiei, pânã la apãrarea drepturilor profesionale ºi a instrumentelor
apãrãrii ori de câte ori este necesar.
ªi provocãrile nu sunt deloc rare.
Reporter: Cum s-a modificat
piaþa în care vã desfãºuraþi activitatea în ultimii ani?
Traian Briciu: Un raport recent
al Consiliului Superior al Magistraturii aratã o scãdere cu 10% a
dosarelor nou înregistrate pe rolul
instanþelor, ceea ce se reflectã ºi
într-o scãdere a pieþei avocaturii,
pe partea de litigii. Acelaºi raport
indicã ºi anumite scãderi surprinzãtoare, precum cele ale dosarelor
de insolvenþã care au fost mai puþine cu 25% ºi o scãdere de 20% a litigiilor contra autoritãþilor publice
(contencios administrativ) faþã de
anul precedent. Creºteri au fost
înregistrate în materia asigurãrilor
sociale (47,48%) ºi a litigiilor de
muncã (6,39%). În ceea ce priveºte
piaþa de consultanþã juridicã nu
avem date statistice oficiale, însã
este evident cã pandemia a adus
modificãri. Ca orice crizã, ºi pandemia are un impact negativ asupra
onorariului net, cu atât mai mult cu
cât a favorizat munca la distanþã ºi
consultanþa online.
Reporter: Criza se prelungeºte,
cât de afectatã este activitatea caselor de avocaturã?
Traian Briciu: La început,
schimbãrile determinate de pandemie au bulversat destul de puternic

activitatea avocaþilor, însã în aceastã perioadã am învãþat sã ne adaptãm. Este adevãrat cã a trebuit sã
luptãm pentru a ne putea continua
activitatea, sã revendicãm aproape
permanent, cu fiecare nou act normativ legat de pandemie, respectarea drepturilor avocaþilor ºi implicit ale justiþiabililor. În evoluþia legislativã a stãrii de urgenþã ºi apoi a
stãrii de alertã au fost multe piedici
pentru avocaþi. Foarte probabil,
acestea au fost neintenþionate ºi
cred cã au fost legate de neînþelegerea specificului profesiei de avocat. De exemplu, la începutul pandemiei, când instanþele ºi-au redus
drastic activitatea, avocaþii au fost
obligaþi prin lege sã ºi-o continue
pe a lor ºi de aceea nu au fost incluºi iniþial în mãsurile de sprijin
ale guvernului. Or, era logic cã
dacã activitatea instanþelor a fost
redusã, aceasta a influenþat activitatea avocaþilor. Sau, mai recent,
proiectul de hotãrâre de guvern referitor la noile restricþii privind accesul în incinta instituþiilor publice
nu prevedeau nicio excepþie pentru
avocaþi. În urma demersurilor
UNBR, aceste probleme ºi multe
altele au fost rezolvate. De aceea
spun cã în aceastã perioadã a fost
nevoie de multã vigilenþã din partea UNBR pentru a remedia probleme ce ar fi împiedicat exerciþiul
normal al profesiei de avocat, dar ºi
pentru a veni în sprijinul lor prin
mãsuri în plan intern.
Reporter: Credeþi cã se poate
ajunge în situaþia ca un avocat sã
nu-ºi mai poatã desfãºura activitatea din cauzã cã refuzã vaccinarea/testarea?
Traian Briciu: Iatã cã era cât pe
ce sã se întâmple acest lucru pentru
cã, iniþial, în proiectul de hotãrâre
de guvern care condiþiona accesul
în instituþiile publice de prezentarea certificatului verde, avocaþii nu
au fost exceptaþi, deºi, conform legii, aceºtia îºi desfãºoarã activitatea la sediile instanþelor de judecatã, ale organelor de urmãrire ºi de
cercetare penalã ºi ale altor autoritãþi ºi instituþii de drept public ºi
privat. A trebuit sã trimitem adresã
la guvern pentru a explica faptul cã
activitatea avocatului se realizeazã
prin asistenþã ºi reprezentare în faþa
instituþiilor ºi autoritãþilor publice
ºi cã orice mãsurã de restricþionare
a dreptului de acces al avocaþilor în
spaþiile în care îºi desfãºoarã activitatea profesionalã pe alte criterii
decât cele aplicabile angajaþilor instituþiilor publice constituie o discriminare inacceptabilã într-un
stat de drept. Chiar ºi dupã intrarea
în vigoare a hotãrârii de guvern
care dispunea exceptarea avocaþi-

Marile scandaluri mondiale, precum
Panama Papers, mai nou Pandora Papers
au adus un stigmat negativ asupra
avocaturii, breºe profunde în secretul
profesional prin obligaþii de raportare, sub
stindardul luptei împotriva crimei
organizate. Sunt multe generalizãri
nepermise în noile media, dar cine le poate
controla pentru a impune adevãrul?"

lor de la prezentarea certificatului
verde, tot a trebuit sã mai trimitem
niºte adrese la unele instituþii publice, pentru a le atenþiona cu privire la respectarea legii privind accesul avocaþilor. Încã de la începutul
pandemiei a trebuit sã depãºim tot
felul de obstacole în desfãºurarea
activitãþii, mai ales în perioada stãrii de urgenþã, când deplasarea se
fãcea în baza unor declaraþii în care
trebuia explicat motivul deplasãrii.
Or, avocaþii sunt þinuþi de secretul
profesional, astfel încât, la nivelul
UNBR, a trebuit sã facem eforturi
pentru a convinge autoritãþile cu
privire la dreptul avocaþilor de a
circula în baza legitimaþiei de avocat, fãrã alte justificãri.
Aºa cum puteþi observa, mereu
apar piedici în desfãºurarea activitãþii avocaþilor, pe care pânã acum
am reuºit sã le surmontãm.
În concluzie, nu vreau sã cred cã
s-ar ajunge la situaþia în care vaccinul sã fie o condiþie pentru exercitarea avocaturii ºi nu cred cã se va
accepta aceasta ca o condiþie de
îndeplinire a funcþiei de judecãtor
sau procuror. Or, actorii indispensabili ai actului de justitie nu pot
avea regim diferit sub acest aspect.
Reporter: Cum catalogaþi restricþiile impuse de autoritãþi în ultima perioadã? Încalcã acestea libertãþile individuale?
Traian Briciu: Este o întrebare
dificilã, pentru cã libertatea unui
om se terminã acolo unde începe libertatea celuilalt. Or, linia de demarcaþie este una flexibilã. Sigur,
în perioada stãrii de urgenþã ºi a
stãrii de alertã pot fi restrânse drepturi ºi libertãþi, însã, aºa cum a arãtat ºi Curtea Constituþionalã, aceste limitãri trebuie fãcute prin lege.
S-au fãcut greºeli, au fost norme
realizate contra cronometru.
Important este ca acestea sã fie reparate cu bunã credinþã ºi sã nu se
perpetueze pentru cã altfel, ne
îndreptãm cãtre autoritarism.
Reporter: Digitalizarea forþatã
este o realitate, se face simþitã în
domeniul dumneavoastrã de activitate?
Traian Briciu: Într-adevãr, pandemia a accelerat procesul de digitalizare a justiþiei în general, însã
mai încet decât în alte domenii.
Aceasta deoarece este bine cunoscut conservatorismul profesioniºtilor din justiþie pe de o parte, iar
pe de altã parte procedurile judiciare se desfãºoarã într-un cadru procesual expres prevãzut de lege ºi
sunt necesare modificãri legislative pentru adoptarea mijloacelor
electronice. Legea nr. 114 din 28
aprilie 2021 privind unele mãsuri

în domeniul justiþiei în contextul
pandemiei de COVID-19, care reprezintã cadrul normativ al digitalizãrii procedurilor judiciare a intrat în vigoare la mai bine de un an
de la debutul pandemiei. Aceasta
reglementeazã ºedinþelele de judecatã prin videoconferinþã, precum
ºi utilizarea preponderentã a mijloacelor electronice de comunicare,
atât pentru depunerea documentelor la dosarul cauzei, cât ºi pentru
comunicarea actelor de cãtre instanþã. Chiar dacã aceastã lege are
aplicabilitate temporarã, pe perioada stãrii de alertã plus 30 de zile de
la încetarea acesteia, este sigur cã
digitalizarea este un proces ireversibil. În afarã de digitalizarea comunicãrii cu instanþele sau cu organele de urmãrire penalã, în cazul
avocaþilor pandemia a dus la dezvoltarea acceleratã a unor instrumente digitale de contact ºi relaþionare cu clienþii, în contextual cererii tot mai mari de servicii online.
Este vorba de dezvoltarea platformelor de intermediere între avocaþi
ºi clienþi, care, deºi oferã multiple
avantaje, comportã ºi anumite riscuri de naturã profesionalã, pe
care avocaþii trebuie sã le cunoascã ºi sã le ia în considerare atunci
când îºi oferã serviciile pe platformele online. Aceste riscuri se referã la secretul profesional, cunoaºterea clientelei, evitarea conflictelor de interese, concurenþa
neloialã, încãlcarea unor norme
deontologice etc. De aceea,
UNBR a elaborat un Ghid privind
participarea avocaþilor la platformele online de intermediere avocat client, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1150 , legislaþia profesiei de avocat ºi Ghidul
CCBE privind utilizarea platformelor online, care traseazã liniile
de bazã în relaþia avocat – platformã – client, în scopul protejãrii intereselor clienþilor ºi ale avocaþilor, prin conºtientizarea riscurilor
profesionale la care pot fi expuºi în
acest mediu.
Reporter: Aveþi cunoºtinþã de
dosare ”generate” de pandemie?
Traian Briciu: Aºa cum am
spus, s-au fãcut unele greºeli în actele normative, astfel încât hotãrârile privind prelungirea stãrii de
alertã ºi certificatul verde au fost
atacate constant în instanþã ºi în
multe cazuri s-a ºi câºtigat. Apoi
mai sunt dosarele penale deschise
pentru încãlcarea regulilor impuse
pentru combaterea coronavirusului, amenzile care au fost anulate
de instanþe, tot din cauza deficienþelor normative. De altfel, pandemia ºi-a pus amprenta în multe cau-

ze, chiar dacã nu are rolul principal.
Reporter: Care sunt provocãrile
cu care vã confruntaþi?
Traian Briciu: Aºa cum am arãtat mai devreme, au fost ºi sunt încã
nenumãrate probleme legate de
evoluþia legislaþiei în perioada pandemiei, cu impact puternic asupra
activitãþii profesionale. Însã, paralel cu acestea, ne confruntãm ºi cu
alte provocãri, cu o dimensiune
globalã, dificil de surmontat. Este
vorba de tendinþele de dereglementare a profesiei, atacurile la pilonii
de bazã ai avocaturii, în special secretul profesional ºi independenþa
profesionalã, propaganda negativã
politicã, societalã ºi chiar mediaticã împotriva avocaþilor, care sunt
asimilaþi cu clienþii lor. Am arãtat

concurenþei cu alte profesii care se
promoveazã intens ºi intrã tot mai
mult pe domeniul rezervat avocaturii, chiar dacã acest lucru este ilegal. Aº putea continua la nesfârºit
cu provocãrile cu care se confruntã
profesia de avocat.
Reporter: Cum puteþi defini activitatea modernã a unui avocat?
Traian Briciu: Pentru a caracteriza o activitate drept modernã,
înþeleg ca aceasta sã fie în acord cu
timpurile, care, cel puþin în ultimele decenii, sunt în transformãri disruptive ºi accelerate. Astfel cã un
avocat modern este acela care
reuºeºte sã se adapteze continuu la
cererile pieþei în privinþa serviciilor avocaþiale, care inoveazã, care
se perfecþioneazã permanent, care
este orientat cãtre client, dar ºi cã-

Chiar ºi dupã intrarea în vigoare a hotãrârii
de guvern care dispunea exceptarea
avocaþilor de la prezentarea certificatului
verde, tot a trebuit sã mai trimitem niºte
adrese la unele instituþii publice, pentru a le
atenþiona cu privire la respectarea legii
privind accesul avocaþilor".

de mai multe ori cã acestea nu sunt
probleme exclusiv autohtone, ci se
manifestã la nivel internaþional în
contextul globalizãrii, al apropierii
legislaþiilor. Marile scandaluri
mondiale, precum Panama Papers,
mai nou Pandora Papers au adus un
stigmat negativ asupra avocaturii,
breºe profunde în secretul profesional prin obligaþii de raportare,
sub stindardul luptei împotriva crimei organizate. Sunt multe generalizãri nepermise în noile media, dar
cine le poate controla pentru a impune adevãrul? Mediul online aduce cu sine mari provocãri pentru
profesie. Avocatura se ”uberizeazã”, la fel ca restul serviciilor, ºi
trebuie sã facem faþã intensificãrii

tre societate, care nu se sperie de
tehnologie, ci se gândeºte cum sã o
foloseascã în favoarea activitãþii
sale ºi a clienþilor.
Reporter: Care sunt ºansele pe
care le are un tânãr avocat pentru
a-ºi face un nume în aceastã profesie, în prezent?
Traian Briciu: Tinerii de acum
au chiar mai multe ºanse sã-ºi facã
un nume în profesie pentru cã au la
îndemânã instrumente de studiu ºi
perfecþionare precum ºi instrumente de promovare pe care generaþiile
mai vechi nu le-au avut. Profesia
are foarte mare nevoie de tineri la
ora actualã, astfel cã depinde de
voinþa fiecãruia de a se afirma.
Reporter: Mulþumim! n
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NOTARIAT
DR. DUMITRU VIOREL MÃNESCU, NOTAR PUBLIC, PREªEDINTELE UNIUNII NAÞIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA:

„Urmãrim cu prioritate
asigurarea continuitãþii serviciilor
notariale în condiþii de siguranþã,
cu sprijinul noilor tehnologii”
rice înseamnã restricþionare de la un anumit mod de viaþã anterior
pandemiei înseamnã disconfort, dar dacã acestea duc la revenirea
la normalitatea trebuie sã facem cu toþii un efort ºi sã le respectãm
întocmai, este de pãrere dr. Dumitru Viorel Mãnescu, notar public,
preºedintele Uniunii Naþionale a Notarilor Publici din România. Printre altele, domnia sa ne-a spus, într-un interviu, cã UNNPR urmãreºte cu prioritate asigurarea continuitãþii serviciilor notariale în condiþii de siguranþã, cu
sprijinul noilor tehnologii.

O

Reporter: În ce mãsurã a fost
afectatã activitatea notarilor de
pandemia Covid-19?
Dumitru Viorel Mãnescu:
Asemeni întregii societãþi, noi, notarii publici, am resimþit puternic
impactul crizei sanitare Covid-19
pe plan profesional, personal ºi
uman. Spre deosebire, însã, de alte
categorii socio-profesionale, care
în perioada stãrii de urgenþã ºi-au
redus sau chiar sistat activitatea,
notarii au continuat sã lucreze în
serviciul cetãþenilor ºi al statului,
ca parte a serviciului de interes public.
Încã din primele zile ale crizei
sanitare, Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici a înfiinþat un comitet
de crizã, având ca misiune gestionarea eficientã ºi cu celeritate a tuturor situaþiilor ce ar fi putut apãrea
în contextul dat. Am urmãrit cu
prioritate asigurarea continuitãþii
serviciilor notariale în condiþii de
maximã siguranþã pentru clienþii
birourilor notariale, pentru notarii
publici ºi personalul auxiliar. Totodatã, ne-am afirmat sprijinul total
ºi necondiþionat pentru acþiunile
întreprinse de autoritãþile statului
în vederea limitãrii riscurilor de
contaminare.
Ca urmare a reacþiei rapide ºi
concertate de adaptare la condiþiile
restrictive de desfãºurare a activitãþii ºi de reorganizare a birourilor
notariale, notarii au fost alãturi de
cetãþeni pentru a le acorda sprijinul
necesar în vederea soluþionãrii
anumitor probleme cu caracter juridic de a cãror rezolvare a depins
în primul rând viaþa de familie, dar
ºi bunul mers la societãþii. Cu titlu
de exemplu, mã refer aici la întocmirea de testamente pentru persoane care doreau sã îºi transmitã patrimoniul, la dezbaterea de succesiuni, la instrumentarea de procuri
pentru ridicarea pensiilor ºi la alte
acte cu impact în viaþa socialã.
Reporter: Au existat birouri notariale care ºi-au suspendat temporar/definitiv activitatea din cauza
crizei sanitare?
Dumitru Viorel Mãnescu: Aºa
cum am menþionat anterior, notariatele publice au asigurat permanenþa serviciilor notariale pe perioada carantinei, cu câteva excepþii. Raportat la nivel naþional, numãrul acestor birouri a fost extrem
de redus. Prin urmare, în toatã aceastã perioadã, notarii publici s-au
situat în prima linie a vieþii sociale,
alãturi de celelalte servicii publice
ºi private esenþiale.
Reporter: Ce recomandãri le
puteþi oferi notarilor pentru a
depãºi mai uºor aceastã perioadã
complicatã?
Dumitru Viorel Mãnescu: În
primul rând sã manifeste prudenþã
ºi sã respecte ºi pe mai departe mãsurile sanitare impuse de autoritãþi
în vederea depãºirii cu bine a crizei
sanitare, iar în al doilea rând sa se
imunizeze, pentru cã doar astfel
poate fi învinsã aceastã pandemie
ºi putem reveni la normalitate.
Reporter: Diferã activitatea
unui notar din þara noastrã de aceea
a unuia din Europa de Vest sau de
pe un alt continent ºi în ce sens?
Dumitru Viorel Mãnescu: Ca
principii care stau la baza modului
de înfãptuire a actului notarial ºi a

deontologiei profesionale nu existã mari diferenþe, pentru cã majoritatea notariatelor din statele
membre fac parte din marea familie a notariatelor cu sistem de drept
de tip latin, sistem care are ca piloni
de bazã solemnitatea, rigoarea ºi
formalismul, nu cutuma. Cu toate
acestea, existã ºi diferenþe în ceea
ce priveºte atribuþiile delegate de
stat notarilor publici din diverse
þãri europene prin comparaþie cu
cele delegate de statul român notarilor publici. De exemplu, procedura divorþului este îndeplinitã
doar de notariatele din Spania,
România ºi Franþa. Diferenþe mai
existã ºi în ceea ce priveºte accesul
notarilor europeni la diferitele
baze de date ale autoritãþilor publice, aspect care þine în primul rând
de nivelul ridicat de informatizare
al administraþiei publice din respectivele þãri, lucru care sperãm
ca va fi cât mai curând posibil ºi în
þara noastrã.
Reporter: Cât de implicatã este
Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici din România în activitatea notarilor din întreaga þarã?
Dumitru Viorel Mãnescu: Potrivit dispoziþiilor Legii notarilor
publici ºi a activitãþii notariale nr.
36/1995, UNNPR este organizaþia
profesionalã având funcþia de reprezentare a notarilor publici pe
plan intern ºi internaþional. În vederea realizãrii obiectivelor din
domeniile sale de activitate,
UNNPR are urmãtoarele funcþii:
a) de strategie, prin transmiterea
de propuneri la elaborarea de cãtre
Ministerul Justiþiei a strategiilor în
domeniul notarial;
b) de reglementare a activitãþii,
prin reglementãri 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 notarilor publici, în aplicarea corectã a prevederilor legale în
domeniul notarial.
Totodatã, Uniunea sprijinã notarii publici prin emiterea de puncte
de vedere profesionale referitoare
la diverse speþe, prin redactarea de
lucrãri ºi publicaþii cu caracter profesional ºi prin dezvoltarea de programe informatice care sã îi sprijine
în desfãºurarea ºi dezvoltarea activitãþii ºi asigurarea cadrului necesar
pregãtirii profesionale continue.
UNNPR, prin protocoalele de
colaborare încheiate cu diferite instituþii ale statului, faciliteazã notarilor publici îndeplinirea rolului ce
le revine, de garanþi ai siguranþei
circuitului civil. De exemplu, am
încheiat un protocol de colaborare
cu Autoritatea pentru Digitalizarea
României în scopul asigurãrii accesului notarilor publici la bazele
de date gestionate de autoritãþile
publice centrale ºi locale, astfel
încât sã poatã obþine, în numele cetãþeanului, anumite informaþii necesare instrumentãrii în condiþii de
siguranþã a actelor ºi procedurilor
notariale. Principalii beneficiari ai
acestui protocol sunt cetãþenii, care
nu mai sunt nevoiþi sã consume
timp ºi nervi la ghiºeele diverselor

instituþii publice pentru obþinerea
informaþiilor de care au nevoie.
Revenind la contextul pandemic
în care ne aflãm, ca ilustrarea rolului UNNPR în buna desfãºurare activitãþii birourilor notariale, menþionez adoptarea, în anul în 2020, a
strategiei de accelerare a informatizãrii activitãþii notariale - proces
pe care notariatul român l-a demarat cu 14 ani în urmã – având ca
obiectiv asigurarea unui act notarial accesibil, sigur ºi de calitate,
bazat pe utilizarea noilor tehnologii
ºi în condiþii de protecþie sanitarã.
Un alt exemplu - având în vedere
cã în perioada de început a pandemiei procurarea de produse igienico-sanitare era problematicã, acestea negãsindu-se la vânzare în farmacii ºi magazine, UNNPR a sprijinit notarii publici prin furnizarea
gratuitã a suportului logistic necesar desfãºurãrii în siguranþã a activitãþii profesionale (dezinfectanþi,
mãºti ºi mãnuºi).
Reporter: Cum apreciaþi nivelul de coerenþã a legislaþiei din domeniul notarial?
Dumitru Viorel Mãnescu: Legislaþia privitoare la domeniul de
competenþã a notarilor publici este
coerentã, aceasta neînsemnând cã
nu este ºi perfectibilã.
Reporter: Ce modificãri consideraþi cã ar trebui aduse legislaþiei
din domeniul notarial în vederea
armonizãrii cu modernizarea profesiei ?
Dumitru Viorel Mãnescu:
Dupã cum am arãtat anterior,
UNNPR a adoptat anul trecut o
strategie de digitalizare a activitãþii
notariale, pentru a cãrei implementare sunt necesare modificãri ale
legislaþiei care reglementeazã activitatea notarialã electronicã. În
prezent, avem în aceastã materie
un cadru normativ adoptat în anul
2004. Este vorba despre Legea
589/2004 privind activitatea notarialã electronicã, act normativ care

în opinia noastrã ar trebui modificat ºi completat astfel încât sã corespundã realitãþilor actuale ºi nu numai, dar ºi legislaþiei europene în
materie.
Reporter: S-a vorbit foarte mult
despre digitalizarea forþatã de pandemie. Se face simþitã în domeniul
dumneavoastrã de activitate?
Dumitru Viorel Mãnescu: Notariatul român a iniþiat adoptarea
noilor tehnologii în activitatea birourilor notariale cu mult înainte ca
aceastã temã sã ocupe un loc prioritar pe agenda publicã ºi trebuie sã
subliniez cã ne-am situat printre
pionierii digitalizãrii activitãþii notariale pe plan european. Acum 14
ani au fost înfiinþate primele registre electronice de evidenþã a procurilor, a opþiunilor succesorale, a testamentelor ºi actelor de donaþie,
aplicaþii care ulterior au fost îmbunãtãþite ºi diversificate ºi cu alte
acte ºi proceduri notariale. În anul
2009, Ministerul de Interne în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaþii Speciale au asigurat accesul
tuturor notarilor publici la baza de
date de evidenþã a populaþiei pentru verificarea autenticitãþii actelor
de identitate ale participanþilor la
actul notarial. Acest demers a urmãrit eliminarea riscurilor de fals
de identitate, care luase o amploare
deosebitã.
În anul 2012, Uniunea Naþionalã
a Notarilor Publici din România a
înfiinþat, ca urmare a unor modificãri legislative, Centrul Naþional
de Administrare a Registrelor Naþionale Notariale CNARNN-Infonot, entitate care a dezvoltat ºi implementat noile tehnologii bazate
pe semnãtura digitalã în activitatea
notarialã. Totodatã, CNARNNInfonot a dezvoltat în parteneriat
cu GENAPI-France – firmã IT afiliatã notariatului francez – un program informatic de administrare a
birourilor notariale, denumit
INOT-Romania.

Acestea sunt doar câteva etape
ale unui parcurs care se anunþã de
duratã ºi care presupune munca în
echipã. Digitalizarea notariatului
nu este un proces izolat, ci trebuie
privitã holistic, în contextul naþional, continental ºi global al ofensivei inteligenþei artificiale în profesiile juridice. Lucrãm în echipã nu
doar cu instituþiile statului român
cu atribuþii în domeniul noilor tehnologii, ci ºi cu notariatele europe-

Reporter: Cum catalogaþi restricþiile impuse de autoritãþi în ultima perioadã?
Dumitru Viorel Mãnescu: Orice înseamnã restricþionare de la un
anumit mod de viaþã anterior pandemiei înseamnã disconfort, dar
dacã acestea duc la revenirea la
normalitatea trebuie sã facem cu
toþii un efort ºi sã le respectãm
întocmai.
Reporter: Cum a evoluat activitatea notarialã în ultimii doi ani?
Dumitru Viorel Mãnescu: În
general, indicatorii activitãþii notariale sunt oglinda fidelã a activitãþii
economice ºi sociale din societate.
Evoluþia activitãþii notariale în perioada 2020 – 2021, comparativ cu
anul 2019, confirmã acest lucru.
Câteva exemple:
ü Dinamica actelor autentice imobiliare a înregistrat un trend descendent odatã cu declanºarea crizei sanitare: de la 622.400 de acte
autentice încheiate în 2019, în
2020 indicatorul a scãzut la
590.000 de acte autentice;
ü Numãrul de acte notariale scutite
la plata onorariului a avut o dinamicã similarã, scãzând de la
95.000 în 2019 la 80.000 în 2020;
ü Numãrul de acte notariale cu onorarii reduse s-a diminuat de la
50.000 (2019) la 46.000 (2020);
ü În ceea ce priveºte succesiunile,
din nefericire evoluþia indicatorului aratã pierderile de vieþi omeneºti cauzate de pandemie ºi de
efectele colaterale ale acesteia:
396.000 de succesiuni în 2019,
comparativ cu 446.00 de succesiuni în 2020.
Ca urmare a mobilizãrii eficiente ºi imediate în direcþia implementãrii de cãtre UNNPR a strategiei
de crizã - strategie care s-a bucurat
de susþinerea tuturor membrilor
corpului notarial, am reuºit sã
amortizãm ºocul declinului activitãþii atât în planul parteneriatului
cu statul, cât ºi în planul protejãrii
locurilor de muncã pe care notariatul român le creeazã.
Astfel, membrii profesiei au colectat pentru stat ºi au virat cãtre
bugetul public suma de 4,5 miliar-

Dupã cum este deja cunoscut, din onorariul
notarial încasat, notarul public vireazã
bugetului statului 70%, restul de 30% fiind
direcþionat cãtre acoperirea costurilor
activitãþii notariale (plata personalului, chirii,
consumabile etc). Veniturile proprii ale
notarilor se deduc tot din acest procent".
ne reunite în Consiliul Notariatelor
din Uniunea Europeanã, precum ºi
cu Uniunea Internaþionala a Notariatului.
Reporter: Restricþiile cauzate
de pandemie sunt tot mai prezente
în vieþile noastre. Credeþi cã existã
posibilitatea ca un notar sã nu-ºi
mai poatã desfãºura activitatea din
cauzã cã refuzã vaccinarea sau testarea?
Dumitru Viorel Mãnescu:
Activitatea notarialã este un serviciu public în interesul statului ºi al
cetãþeanului, iar o asemenea decizie este în sarcina autoritãþilor.
UNNPR, prin organismele sale, a
recomandat în permanenþã notarilor sã respecte cu stricteþe toate mãsurile dispuse de autoritãþi pentru
evitarea îmbolnãvirii ºi stoparea
pandemiei. În ceea ce mã priveºte
pe mine, pot sa va spun cã m-am
vaccinat imediat când ni s-a permis
ºi sunt convins ca la fel a procedat
ºi marea majoritate a colegilor mei,
pentru ca numai în acest mod ne
putem proteja atât pe noi, cât ºi pe
semenii noºtri.

de de lei (circa 940 milioane euro),
reprezentând TVA, tarife ale
ANCPI ºi impozite pe transferul
proprietãþilor imobiliare, precum
ºi impozitul datorat pe veniturile
din activitatea proprie a notarilor
publici. Dupã cum este deja cunoscut, din onorariul notarial încasat,
notarul public vireazã bugetului
statului 70%, restul de 30% fiind
direcþionat cãtre acoperirea costurilor activitãþii notariale (plata personalului, chirii, consumabile etc).
Veniturile proprii ale notarilor se
deduc tot din acest procent.
În ceea ce priveºte protejarea
locurilor de muncã, notariatul, în
pofida scãderii veniturilor, a conservat toate cele 8000 de posturi
ale personalului auxiliar la nivel
naþional.
Este o reuºitã extraordinarã pentru care mulþumesc colegilor notari. Nu ar fi fost posibilã fãrã înþelegerea ºi devotamentul lor faþã de
profesie ºi faþã de rolul ce ne revine
ca parteneri ai statului în înfãptuirea justiþiei preventive.
Reporter: Mulþumesc! n
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INTERVIU

“Orice crizã vine la pachet cu
o serie de oportunitãþi pentru
unii ºi multe provocãri
profesionale pentru alþii”
(Interviu cu Nicoleta Munteanu, Partener Euro Insol)

M

ediul de afaceri se aflã în faþa celei mai mari provocãri din istorie, este de pãrere Nicoleta Munteanu, Partener Euro Insol,
care ne prezintã, printre altele, care sunt oportunitãþile aduse
de digitalizare.

Reporter: Întreaga lume se
confruntã cu cele mai diverse
provocãri dupã un an ºi jumãtate
de probleme sanitare. Cât de afectatã este activitatea caselor de
avocaturã?
Nicoleta Munteanu: Orice
crizã, fie ea economicã, sanitarã
sau de orice altã naturã vine la pachet cu o serie de oportunitãþi
pentru unii ºi multe provocãri
profesionale pentru alþii. Unele
industrii ºi sectoare au fost puternic afectate, cum ar fi HoReCa,
transporturile, industria de beauty,
sectorul cultural, alte industrii au
înflorit, precum pharma, comunicaþii, construcþii ºi tech. Pentru
noi, provocãrile au venit din nevoia de adaptare la stres ºi de a
gãsi soluþii de reinventare a business-ului clienþilor noºtri. Criza
pandemicã ne-a ajutat pe toþi sã
ne adaptãm rapid la noile realitãþi
economice ºi sociale, am îmbinat
munca de acasã cu cea de la birou,
ne-am mutat în spaþiul virtual,
atât noi, cât ºi clienþii noºtri,
ne-am dezvoltat mai mult ca
oricând competenþele digitale ºi
am fãcut business development
de la distanþã. Noi nu am simþit un
efect negativ major din punct de
vedere al volumului de muncã în
aceastã perioadã, pentru cã ne-am
pãstrat echipa intactã, am oferit
asistenþã juridicã fãrã întrerupere
ºi ne-am reprezentat clienþii cu
promptitudine ºi profesionalism.
Reporter: Digitalizarea forþatã de pandemie este pusã adesea
în discuþie. Se face simþitã în domeniul dumneavoastrã de activitate?
Nicoleta Munteanu: Pandemia, într-o mãsurã mai mare sau
mai micã, ne-a afectat pe toþi. Foarte multe companii ºi-au trimis
angajaþii acasã ºi au descoperit cã
aceºtia pot fi mult mai eficienþi.
Alþii au constatat cã munca de la
distanþã nu este beneficã business-ului lor. Multe companii au
procedat la reducerea costurilor

pe toate planurile, s-au angajat în
concedieri masive sau chiar ºi-au
declarat falimentul. Cei care au
avut puterea sã se adapteze din
mers la nou, la noile reguli economice ºi sociale, sunt cei care au
supravieþuit. Capacitatea de
adaptare la nou þine doar de noi.
Industriile sunt din ce în ce mai
digitalizate, procedurile ºi procesele de producþie sunt gestionate
digital. Pentru mine, digitalizarea
înseamnã progres din punct de
vedere al operabilitãþii. Noi am
investit mult în tehnologie, ne-am
digitalizat în urmã cu câþiva ani,
astfel încât pandemia ne-a prins
pregãtiþi. Componentele hardware ºi software performante ne-au
ajutat sã ne realizãm lucrãrile
avocaþiale în timp, sã stocãm documetele în condiþii de securitate
ridicatã ºi sã pãstrãm confidenþialitatea discuþiilor purtate cu
clienþii noºtri.
Reporter: Cum catalogaþi restricþiile impuse de autoritãþi în

În viitorul apropiat este foarte probabil sã
creascã semnificativ numãrul litigiilor din
zona construcþiilor, a protecþiei
consumatorilor, a protecþiei datelor
personale, dar ºi a disputelor fiscale care au
fost amânate prin suspendarea mãsurilor de
executare silitã sau datoritã facilitãþilor
acordate de-a lungul timpului pentru toate
tipurile de creanþe fiscale ºi bugetare".
ultima perioadã?
Nicoleta Munteanu: Trãim
momente fãrã precedent. Nu am
primit niciun manual cu instrucþiuni sau sfaturi de supravieþuire
ºi nimeni nu ºtie formula magicã
de a ieºi din acest impas, însã ºtiu
cã în situaþii de crizã se impun
mãsuri de crizã. Cu toþii am observant cã tendinþele globale au
efect imediat ºi asupra þãrii noas-

Dacã înainte de pandemie insolvenþele erau
în top, iatã cã aceasta a schimbat trendul
anilor trecuþi. În ultima perioadã am
constatat cã au crescut litigiile dintre
profesioniºti. De asemenea, a crescut foarte
mult numãrul litigiilor de muncã pentru cã
pandemia a determinat reguli noi în relaþiile
dintre angajaþi ºi angajatori".

tre. Modificãrile aduse la nivel legislativ, presiunile impuse antreprenorilor în vederea implementãrii mãsurilor de prevenire a
rãspândirii virusului SARS
CoV2, relocarea activitãþilor de
muncã în sistem remote ºi lipsa
competenþelor digitale sunt doar
o micã parte a problemelor cu
care s-a confruntat mediul de afaceri din România, care a fost nevoit sã se adapteze cu o vitezã
uluitoare, aº sputea spune contra
cronometru acestor situaþii excepþionale. Aºa cum am mai spus
mai sus, efectele pandemiei au
condus la disponibilizãri masive
ºi la falimentul micilor antreprenori. Pandemia a afectat deja modul în care facem business, iar
mediul de afaceri se aflã în faþa
celei mai mari provocãri din istorie, pentru cã regulile jocului se
schimbã de la o zi la alta. Cred cã
toate restricþiile impuse de autoritãþi pânã acum au devenit lecþii
pentru noi toþi din care am învãþat
cã previziunile pe care fiecare
dintre noi le facem pentru viitor
pot fi schimbate peste noapte de
împrejurãri independente de voinþa noastrã. Pentru a putea
depãºi mai uºor aceastã perioadã
dificilã, antreprenorii trebuie sã
se adapteze din mers la restricþi,
sã fie flexibili ºi prudenþi în paralel cu restructurarea ºi regândirea
business-urilor.
Reporter: Care sunt provocãrile cu care vã confruntaþi?
Nicoleta Munteanu: Dacã
pânã în pandemie transformarea
digitalã a fost preocuparea noastrã majorã, în crizã noile provo-

cãri au vizat menþinerea unei comunicãri eficiente cu instanþele
de judecatã, autoritãþi ºi profesioniºtii implicaþi în procedurile de
insolvenþã. Digitalizarea ne-a
ajutat sã câºtigãm timp ºi sã aducem valoare adãugatã serviciilor
furnizate. Pentru noi, pandemia a
reprezentat o confirmare cã am
luat decizia bunã atunci când demarat digiralizarea proceselor interne.
Reporter: Ce strategie a abordat casa de avocaturã pe care o reprezentaþi pentru a depãºi mai
uºor criza sanitarã/economicã?
Nicoleta Munteanu: Modelul
nostru de business este rezilient,
ceea ce ne permite o gestionare
eficientã a procedurilor. Ne-am
adaptat rapid la noile provocãri,
pãstrând orientarea cãtre client ºi
cãtre nevoile acestuia, nevoi care
s-au schimbat în aceastã perioadã. Am fost atenþi la tendinþele
din piaþã ºi la schimbãrile comportamentului clienþilor noºtri
pentru a fi mereu pregãtiþi sã venim cu cele mai bune soluþii. Am
urmãrit trendul evoluþei tehnologice, ne-am consolidat echipa ºi
ne-am pregãtit sã rãspundem eficient ºi cu profesionalism acestor
provocãri.
Reporter: Care este domeniul
care a ”produs” mai multe dosare
în instanþã?
Nicoleta Munteanu: Dacã
înainte de pandemie insolvenþele
erau în top, iatã cã aceasta a
schimbat trendul anilor trecuþi. În
ultima perioadã am constatat cã
au crescut litigiile dintre profesioniºti. De asemenea, a crescut
foarte mult numãrul litigiilor de
muncã pentru cã pandemia a determinat reguli noi în relaþiile
dintre angajaþi ºi angajatori. În
viitorul apropiat este foarte probabil sã creascã semnificativ numãrul litigiilor din zona construcþiilor, a protecþiei consumatorilor, a protecþiei datelor personale,
dar ºi a disputelor fiscale care au
fost amânate prin suspendarea mãsurilor de executare silitã sau datoritã facilitãþilor acordate de-a
lungul timpului pentru toate tipurile de creanþe fiscale ºi bugetare.
Reporter: Cum puteþi defini

activitatea unui avocat?
Nicoleta Munteanu: Cum poate fi antrenat întregul potenþial
creator al oamenilor, nu numai al
lucrurilor, în vederea minimizãrii
eforturilor ºi maximizãrii performanþelor, este marea provocare a
avocatului modern. Pentru aceasta este nevoie de mult curaj, viziune, tenacitate, perseverenþã,
rãspundere, seriozitate, vitezã de
reacþie, capacitate de adaptare, de
a reconfigura planurile pe termen
scurt, fãrã a pierde în vedere obictivele pe termen lung ºi reconsiderarea conceptualã. Includerea

juridicã, la o comunicare eficientã ºi digitalã atât cu instanteþe, cât
ºi cu clienþii ºi la reducerea timpului petrecut în deplasãri, facilitând performanþa, creativitatea,
motivaþia ºi deschiderea cu care
un avocat modern îºi abordeazã
volumul mare de muncã.
Reporter: Care sunt ºansele de
afirmare ale unui tânãr avocat?
Nicoleta Munteanu: Pentru
a-ºi face un nume în aceastã profesie, tânãrul avocat nu trebuie
sã-ºi piardã entuziasmul cu care
facem de obicei primii paºi profesionali, sã fie motivat, sã asculte

Multe companii au procedat la reducerea
costurilor pe toate planurile, s-au angajat în
concedieri masive sau chiar ºi-au declarat
falimentul. Cei care au avut puterea sã se
adapteze din mers la nou, la noile reguli
economice ºi sociale, sunt cei care au
supravieþuit".
inovaþiei în responsabilitãþile zilnice ºi crearea unui mediu de lucru foarte stimulant, care sã-i inspire pe ceilaþi sã ofere ce e mai
bun din ei, pentru mine reprezintã
definiþia cea mai simplã a activitãþii moderne a unui avocat.
În altã ordine de idei, suntem o
profesie modernã care foloseºte
tehnologia. Accelerarea procesul
de digitalizare a exercitãrii profesiei noastre a adus plus valoarea
avocaturii ºi a contribuit la îmbunãtãþirea serviciilor de asistenþã

activ ºi sã înveþe de la alþi colegi
cu experienþã, sã fie clar ºi transparent în abordare ºi sã aibã respect pentru clienþi, sã îºi asume cã
o sã munceascã foarte mult, cã o
sã stea peste program ºi cã o sã
studieze chiar ºi în timpul sãu liber. Odatã ce înþelege toate aceste
lucruri despre munca sa, tânãrul
avocat este pregãtit sã îºi facã un
nume în profesie, însã, fãrã a uita
cã avocatura nu este lipsitã de griji,
probleme ºi dezamãgiri.
Reporter: Vã mulþumim! n
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AFACERI

”Condiþiile excesive de
acordare a facilitãþilor
ºi birocraþia tipic româneascã
lipsesc de efecte
anumite mãsuri”
(Interviu cu avocatul Alexandra Ianul - fostã Burada)

C

asele de avocaturã cu o bazã anterioarã solidã nu numai cã au supravieþuit acestei perioade de crizã sanitarã, dar au ºi evoluat, ne-a spus
avocatulAlexandraIanul(fostãBurada).Încadrulinterviuluipecareni
l-a acordat, Alexandra Ianul ne-a vorbit, printre altele, despre beneficiile digitalizãrii forþate, precum ºi despre lipsa de eficienþã a mãsurilor luate
de cãtre autoritãþi, inclusiv inconsecvenþa în combaterea pandemiei.
Reporter: Casele de avocaturã
au fost afectate de criza produsã de
pandemie, care se prelungeºte?
Alexandra Ianul: Din fericire
pentru noi, am trecut cu bine peste
aceastã perioadã, cel puþin atipicã.
Elementul esenþial care a condus la
reducerea efectelor crizei sanitare
a fost adaptabilitatea. Casele de
avocaturã cu o bazã anterioarã solidã nu numai cã au supravieþuit acestei perioade, dar au ºi evoluat.
Reporter: Care sunt efectele digitalizãrii în domeniul dumneavoastrã de activitate?
Alexandra Ianul: Atât în activitatea de consultanþã, cât ºi în aceea
de litigii, pandemia a a avut un
efect pozitiv, constând în digitalizarea sistemului judiciar. Spre
exemplu, înainte de pandemie, era
de neconceput sã corespondezi exclusiv prin mijloace electronice,
iar accesul la dosare în aceastã modalitate era un vis frumos. Pandemia a grãbit proiectele de digitalizare inclusiv la nivelul sistemului
judiciar ºi a fãcut posibilã desfãºurarea activitãþii în cele mai
bune condiþii, cu pãstrarea protecþiei sanitare. Schimbãri s-au produs ºi la nivelul relaþiei cu clientul,
iniþial am privit cu temere comunicarea online (fiind binecunoscutã,
mai ales în cazul clienþilor personelor fizice, nevoia de interacþiune
umanã directã) însã ºi aceastã
schimbare s-a dovedit în final a fi
extrem de eficientã ºi binevenitã.
În spirit de glumã, aº spune, cã
aceastã pandemie a educat atât
clientul cât ºi avocatul.
Reporter: Existã pericolul ca un
avocat sã nu-ºi mai poatã desfãºura
activitatea din cauzã cã refuzã vaccinarea/testarea?
Alexandra Ianul: Nu cred cã se
va ajunge în situaþia în care avocatul sã nu îºi poatã desfãºura activitatea. Poziþia UNBR (Uniunea Na-

þionalã a Barourilor din România)
a fost extrem de bine susþinutã ºi
categoricã pe acest subiect, fiind
acceptatã de cãtre autoritãþi. Accesul avocaþilor la instanþele de judecatã se realizeazã în acest moment
nediscriminatoriu, cu respectarea
normelor generale de protecþie sanitarã (mascã etc.).
Reporter: Consideraþi cã restricþiile impuse de autoritãþi încalcã libertãþile individuale?
Alexandra Ianul: Aº spune cã
unele sunt cel puþin discutabile ºi,
în opinia mea, lipsite de logicã. Nu
sunt un contestatar vehement al
mãsurilor impuse de autoritãþi, dar
totuºi nu pot sã nu remarc inconsecvenþa ºi lipsa de rezultat în combaterea pandemiei, a mãsurilor luate. Constat însã, altceva - caracterul discutabil al acestor mãsuri are
consecinþe economice grave, ce nu
sunt compensate prin mãsuri coerente de ajutorare a populaþiei sau a
micilor întreprinzãtori.
Anumite mãsuri încalcã, într-adevãr, drepturi ºi libertãþi fundamentale ºi scindeazã societatea
româneascã, în sensul cã se creeazã un adevãrat rãzboi între cetãþenii aceleiaºi þãri. Lipsa de reacþie a
conducãtorilor faþã de aceste consecinþe este cel puþin reprobabilã.
Reporter: Existã dosare în care
”pandemia” sã aibã un rol principal
într-un proces?
Alexandra Ianul: Sunt promovate numeroase acþiuni în anularea
Hotãrârilor de Guvern sau a Deciziilor CNSU. Sãptãmânal apare
câte o ºtire legatã de acest tip de
procese. Actele adoptate sunt cel
puþin contestabile, unele din perspectiva proceduralã, altele din
perspectiva fondului problemei,
respectiv a inechitãþii, disproporþiei mãsurilor adoptate sau încãlcãrii unor drepturi fundamentale. Din
pãcate, însã, aceste acþiuni câºtiga-

Anumite mãsuri încalcã, într-adevãr, drepturi
ºi libertãþi fundamentale ºi scindeazã
societatea româneascã, în sensul cã se creeazã
un adevãrat rãzboi între cetãþenii aceleiaºi þãri.
Lipsa de reacþie a conducãtorilor faþã de aceste
consecinþe este cel puþin reprobabilã".

te nu au niciun efect imediat ºi nici
efectul scontat, din cauza duratei
procedurilor. Aceste acte sunt înlocuite rapid de altele, situaþia neputând fi controlatã prin intermediul deciziilor de instanþa. Cu toate
acestea, genul acesta de procese au
efectul de a responsabiliza într-o
anumitã mãsurã autoritãþile ºi de a
le împiedicã în a perpetuã, de cele
mai multe ori, un veritabil exces de
putere.
Reporter: Care sunt provocãrile
cu care vã confruntaþi în ultimii
ani?
Alexandra Ianul: Provocarea
majorã a fost aceea de a continua
activitatea în condiþii similare celor anterioare pandemiei. Iniþial,
primul meu obiectiv a fost acela de
a menþine rezultatele anterioare cu
aceleaºi resurse. Mãrturisesc, nu
m-am aºteptat cã aceastã perioadã
sã se transforme de fapt într-o perioadã de evoluþie. Cum spuneam
ºi mai sus, digitalizarea a condus la
eficientizarea activitãþii ºi implicit
a resurselor, astfel încât am avut
timpul necesar pentru dezvoltare.
Reporter: Ce strategie a abordat
casã de avocaturã pe care o reprezentaþi pentru a depãºi mai uºor criza sanitarã/economicã?
Alexandra Ianul: Am fost extrem de preocupatã de menþinerea
aparenþei de normalitate în spaþiul
de lucru. Pe primul plan au fost siguranþa ºi bunãstarea echipei mele.
În activitatea noastrã, factorul
uman este extrem de important.
Mãsurile adoptate de cabinet au

eliminat ”stress”-ul cauzat de pandemie ºi au înlesnit rezultatele.
Reporter: Cum s-a modificat
piaþa în care vã desfãºuraþi activitatea?
Alexandra Ianul: ”Piaþa” în
care activãm nu s-a deteriorat în
pandemie, dimpotrivã. Ariile noastre de practicã sunt hiperspecializate ºi în domenii care au generat
extrem de multe litigii în aceastã
perioadã. Pe lângã binecunoscuta
noastrã activitate în zona de credite
ºi protecþie a consumatorului de
credite în valutã, clienþii noºtrii,
persoane juridice, s-au confruntat
cu numeroase situaþii care au generat litigii în zona contenciosului
administrativ ºi fiscal, neexecutarii
contractelor comerciale, executãrilor silite ºi insolvenþei.
Mai mult decât atât, anul acesta a
adus ºi cele mai frumoase ºi importante victorii. Proiectul nostru ”de
suflet”, legea dãrii în platã, modificatã în anul 2020, a trecut pentru a
doua oarã, în cinci ani, examenul
constituþional, iar bãtãlia pe subiectul CHF a ajuns, astfel, sã cunoascã un final fericit. Fiind implicaþi încã din anul 2015 în acest proiect, vã puteþi imagina ce satisfacþie am resimþit împreunã cu echipa
mea, cã am putut obþine acest deznodãmânt.
Reporter: Care este stadiul proceselor pe Darea în platã?
Alexandra Ianul: Acþiunile pe
legea dãrii în platã, în forma nouã,
evolueazã favorabil, aceastã tendinþã fiind una aºteptatã, dupã ce

CCR a validat noua formã a legii.
Deja am înregistrat numeroase victorii, soluþiile instanþelor fiind
orientate cãtre reechilibrarea contractelor de credit. Bineînþeles cã
practica ridicã încã probleme juridice interesante, însã pentru noi
aceste provocãri sunt la ordinea zilei, þinând cont de experienþa noastrã în aplicarea acestei legi.

fost una eficientã ºi a permis acest
rezultat.
Reporter: Ce ne puteþi spune
despre activitatea modernã a unui
avocat?
Alexandra Ianul: Extrem de
complexã. Avocatul modern trebuie sã cunoascã peste ceea ce se regãseºte în cãrþile de drept ºi ceea ce
se învaþã în Facultatea de Drept.
Speþele actuale prezintã un puternic caracter interdisciplinar, iar
pentru rezolvarea acestora este necesarã deþinerea unor cunoºtinþe
atât din cât mai multe domenii ale
dreptului, dar ºi din alte domenii ce
nu au legãturã cu juridicul. Spre
exemplu, un litigiu civil între douã
societãþi cu privire la viciile ascunse ale unui imobil vândut va presupune nu doar cunoaºterea legii civile, ci ºi cunostinþe de contabilitate ºi cunoºtinþe generale de drept al
construcþiilor, nemaivorbind de
domeniul bancar. Odatã cu extinderea tehnologiei, ºi domeniile de
drept au cunoscut aceeaºi extindere, dobândind o semnificaþie mai
importantã noi domenii precum:
dreptul tehnologiei, GDPR etc., iar
noile mijloace utilizate de bãnci
(on-line banking, internet banking
etc.) au creat, de asemenea, o nouã
niºã a dreptului bancar. Activitatea
avocatului modern se aseamãnã cu
cea a avocatului de altãdatã, sub
aspectul studiului legislaþiei, a documentelor ºi al reprezentãrii în instanþã, însã este exponenþial mai
amplã. Volumul legislaþiei a sporit,
documentele clientului ºi-au multiplicat volmul, însã timpul dedicat
pentru susþinerea cauzei în instanþã
a scãzut considerabil.
Reporter: Care sunt ºansele pe
care le are un tânãr avocat pentru
a-ºi face un nume în aceastã profesie, în prezent?
Alexandra Ianul: ªansele sunt
semnificativ mai reduse decât erau
la nivelul anilor 90 sau la nivelul
anului 2000, când a avut loc o expansiune a mediului privat ºi implicit a crescut ºi cererea de servicii
juridice raportat la un numãr de
practicieni relativ redus.

Un litigiu civil între douã societãþi cu privire la
viciile ascunse ale unui imobil vândut va
presupune nu doar cunoaºterea legii civile, ci
ºi cunostinþe de contabilitate ºi cunoºtinþe
generale de drept al construcþiilor,
nemaivorbind de domeniul bancar".
Reporter: Ce domeniu a ”generat” cele mai multe dosare în instanþã?
Alexandra Ianul: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat recent raportul anual privind
starea justiþiei, care conþine informaþii ºi statistici privind activitatea
tuturor instanþelor din România în
anul 2020. Se remarcã o creºtere a
litigiilor de muncã, relaþiile angajator-angajat fiind grav afectate în
contextul pandemiei de COVID19, care, printre altele, a fãcut loc ºi
numeroaselor abuzuri ale angajatorilor care au profitat de context
pentru a reduce numãrul angajaþilor în mod nelegal sau de a nu le
respectã anumite drepturi. Evident,
nici legislaþia care ar fi trebuit sã
asigure protecþia angajaþilor nu a

Însã, pentru cei care sunt dedicaþi
profesiei, dornici sã înveþe în permanenþã lucruri noi ºi sã-ºi extindã
orizonturile, existã premisele afirmãrii în profesie.
Reporter: Cum caracterizaþi
mãsurile luate de Guvern pentru
susþinerea mediului de afaceri în
aceastã perioadã complicatã?
Alexandra Ianul: Cvasi-inexistente. Deºi s-au luat la nivel formal
mãsuri, acestea sunt foarte dificil
de accesat pentru micii antreprenori, cei aflaþi în cea mai mare necesitate. Condiþiile excesive de acordare a facilitãþilor ºi birocraþia tipic
româneascã lipsesc de efecte anumite mãsuri, care, cel puþin pe hârtie, ar putea ameliora consecinþele
perioadei dificile pe care o trãim.
Reporter: Vã mulþumim! n
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Avocaþii de business,
actori ai transformãrii
companiilor
Dana GRUIA DUFAUT, Avocat Fondator, Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT
rthur C. Clarcke, autor de literaturã de
science-fiction ºi inventator britanic, spunea cã “dacã am învãþat ceva din istoria invenþiilor ºi a descoperirilor este cã, pe termen lung sau – cel
mai adesea – scurt, profeþiile cele mai
ambiþioase devin cât se poate de conservatoare”.
Transformarea companiilor, oricât
de surprinzatoare ar fi, nu mai este în
niciun fel imprevizibilã. Avansul tehnologic, dar ºi o serie de fenomene perturbatoare, cum este cazul pandemiei
actuale de Covid-19 sau al schimbãrilor climatice, pun presiune pe managementul societãþilor care, pentru a reuºi,
trebuie sã schimbe comunicarea cu angajaþii, cu clienþii ºi cu furnizorii, sã fie
gata sã piloteze schimbãri rapide de
strategie ale business-ului ori de câte
ori se impune.
Programele de transformare tradiþionale care au la bazã principiul “mai
bine, mai rapid, mai ieftin” nu mai sunt
suficiente. Pentru a rãspunde multiplelor crize pe care le trãim - crizã ecologicã, crizã socialã, crizã energeticã, crizã
economicã ºi chiar politicã – transformarea trebuie sã rãspundã, pe de o parte, nevoilor din societate – de exemplu
nevoii de protecþie a mediului, de sustenabilitate, de creºtere a calitãþii vieþii -,
iar, pe de altã parte, aºteptãrilor noii generaþii de angajaþi (generaþiile Y, Z),
care nu mai corespund misiunilor
asumate tradiþional de companii.
În acest peisaj, avocaþii de business
se regãsesc într-un domeniu de regle-

A

mentare care este deja complex ºi va fi
ºi mai complex. Intervenþiile lor au rolul de a sprijini companiile sã limiteze
riscurile în plan juridic, iar succesul misiunii depinde de cât de bine înþeleg
aceºtia provocãrile operaþionale ale fiecãrei companii ºi inclusiv de ce resurse
tehnologice dispun aceºtia care pot sã
le faciliteze prelucrarea rapidã a unei
cantitãþi sporite de date furnizate de
clienþi.

O guvernanþã
corporativã
sustenabilã
Guvernanþa corporativã, respectiv
ansamblul principiilor ce stau la baza
cadrului de administrare prin care este
condusã ºi controlatã compania, nu se
referã doar la dreptul afacerilor, mai
exact la dreptul societãþilor, adicã al acþionarilor, administratorilor, directorilor, reglementatorilor, ci ºi la angajaþi ºi
organizaþiile care le reprezintã interesele ºi, mai ales, la aspectele de mediu ce
au devenit atât de presante. Acestea din
urmã prevãd o gamã largã de mecanisme, instituþii ºi actori nestatali –
ONG-uri, comunitãþi de riverani etc. care influenþeazã sau chiar controleazã
în oarecare mãsurã deciziile
companiilor.
Intervenþia profesionistului din domeniul juridic este menitã sã reducã nivelul de subiectivism al deciziilor luate
de companii, nu doar sã ajute la corecta
interpretare ºi aplicare a regementãrilor
legale. Prin consultanþa pe care o oferã,
avocaþii de business sunt actori ai trans-

formãrii companiilor, pilotând elaborarea de standarde etice ºi profesionale ce
devin pârghii ale guvernanþei
corporative.
Iar urmãtoarea misiune a acestor
avocaþi în materie de guvernanþã corporativã începe efectiv în decembrie
2021, când se împlineºte termenul limitã pentru intrarea în vigoare a unui nou
standard de guvernanþã corporativã
pentru companiile cu peste 250 de angajaþi (pentru companiile cu un numãr
de angajaþi cuprins între 50 ºi 249, termenul limitã este 17 decembrie 2023).
Directiva (UE) 2019/1937 privind protectia persoanelor care raporteazã
încãlcãri ale dreptului Uniunii Europene (directiva Whistleblower), adoptatã
la Bruxelles în decembrie 2019 ºi care
aºteaptã încã transpunerea în legislaþia
naþionalã (!), a introdus un set de cerinþe minimale de încurajare a persoanelor
(avertizorii de integritate) care iau
cunoºtinþã de încãlcãri ale legii la locul
de muncã pentru a le raporta. Directiva
vizeazã, pe lângã încãlcãrile regulilor
privind concurenþa, siguranþa alimentelor, protecþia mediului, siguranþa nuclearã ºi alte cazuri cu potenþial de risc
major pentru societate, încãlcãri ale
eticii ºi deontologiei profesionale sau
ale principiilor de transparenþã ºi
eficienþã.
Astfel, companiile din sectorul privat, dar ºi actorii publici, inclusiv entitãþi deþinute sau controlate de aceºtia,
trebuie sã implementeze canale sigure
ºi eficiente pentru primirea ºi soluþionarea avertizãrilor privind practicile
ilegale sau imorale. Provocarea este,
din perspectiva practicii juridice, sã

existe proceduri clare, sã fie respectate
regulile GDPR ºi sã se poatã stabili ce
este minimum suficient ºi maximum
recomandabil sã se facã în acest sens.
În România, proiectul de lege privind protecþia avertizorilor în interes
public care urmeazã sã transpunã în legislaþia naþionalã aceastã Directivã europeanã a fost pus în dezbatere publicã
în martie 2021 de Ministerul Justiþiei,
dar deocamdatã nimic nu s-a miºcat
încã. Proiectul noului text de lege are
inclusiv în vedere abrogarea legii nr.
571/2004 privind protecþia personalului din autoritãþile publice, instituþiile
publice ºi din alte unitãþi care semnaleazã încãlcãri ale legii ºi care, din pãcate, în prezent, nu oferã garanþii reale
avertizorilor de integritate ºi nici nu
stabileºte o procedurã clarã pentru a raporta incidentele ce ar intra în sfera de
interes a acestui act normativ.

Transformarea
digitalã, noua
realitate
Digitalizarea transformã fundamental modul în care se deruleazã afacerile
ºi felul în care interacþioneazã echipele.
Noile modele economice ale companiilor folosesc o varietate de mijloace tehnologice. În aceastã chestiune, mai
multe aspecte apar cu recurenþã printre
subiectele asupra cãrora sunt chemaþi
sã se aplece profesioniºtii din domeniul
juridic: protecþia datelor, securitatea informaticã, design-ul contractelor ºi al
reglementãrilor interne. Chestiunile juridice, precum conformitatea, proteja-

ridicã va acoperi sistematic servicii
multidisciplinare în jurisdicþii multiple,
îmbinând o experienþã specializatã în
domeniul juridic ºi o cunoaºtere aprofundatã a industriei de cãtre
profesioniºtii din domeniul juridic.

rea proprietãþii intelectuale ºi securitatea datelor ar trebui sã fie prioritãþi principale. Prin „date” înþelegem
informaþiile colectate de o companie
despre angajaþii sãi, despre clienþii sãi
ºi despre întreaga activitate a acesteia.
Din punct de vedere legal, transformarea digitalã nu este asemenea construirii unui zgârie-nori în al cãrui complex proiect de arhitecturã sunt trecute
ºi pot fi numãrate piesele componente
pânã la cel mai mic detaliu pentru a-þi
atinge obiectivele. Ea seamãnã mai degrabã cu un oraº care se construieºte
treptat, în care unele cartiere se dezvoltã mai rapid sau mai lent decât altele, pe
mãsurã ce legislaþia devine mai mult
sau mai puþin clarã ºi cuprinzãtoare.
Dar, rolul avocatului este în continuare
acela al unui agent transformator, deoarece având o înþelegere solidã a influenþei pe care o are tehnologia în diferitele
departamente ale companiei ºi a ultimelor reglementãri legale, poate evita
riscurile ce rezultã dintr-o aplicare
incompletã sau greºitã a legislaþiei.
Toate aceste date aratã, aºadar, cã indiferent de mãrimea business-ului, parteneriatul companie – avocat va cãpãta
o amploare fãrã precedent. În aceastã
lume în plinã schimbare, consilierea ju-

GRUIA DUFAUT este unul din primele cabinete independente de avocaturã de business din România, înfiinþat în urmã cu 30 de ani de Dana
GRUIA DUFAUT, Avocat în Barourile
Paris ºi Bucureºti. Cabinetul oferã asistenþã juridicã în toate domeniile dreptului afacerilor, cu precãdere în cadrul
tranzacþiilor comerciale, fuziuni ºi
achiziþii, în procesele de reorganizare
& restructurare de companii, achiziþii
publice, proiecte greenfield ºi joint-venture. Cu o echipã de 15 avocaþi
experimentaþi, formaþi atât în România, cât ºi în strãinãtate, Cabinetul
deserveºte o clientelã multinaþionalã ºi
multisectorialã. Din 2019, GRUIA
DUFAUT a fost selectat de Team
France Export pentru a oferi servicii
suport de acompaniere comercialã în
România pentru IMM franceze, în cadrul activitãþii ”drept ºi fiscalitate –
creare de filiale ºi consultanþã”. n

evitatã printr-o exprimare clarã de cãtre
legiuitor a intenþiei sale, precum ºi, în
cazul în care intenþia este aceea de exercitare a dreptului de preempþiune la
înstrãinarea pachetului de control al societãþilor agricole, prin stabilirea unei
proceduri corespunzãtoare care sã reglementeze exercitarea acestui drept de
preempþiune. Doar astfel persoanele interesate (proprietari de terenuri, investitori etc.) ar putea cunoaºte obligaþiile
ce le revin, le-ar putea respecta ºi ar
putea sã proiecteze rezultatul
operaþiunilor juridice pe care doresc sã
le realizeze.
În alte legislaþii din þãrile Uniunii
Europene, de exemplu în cea francezã,
existã drept de preempþiune la înstrãinarea titlurilor participative într-o societate agricolã, iar legea stabileºte în
mod clar de cãtre cine se exercitã acest
drept, în ce situaþii, în ce condiþii ºi conform cãrei proceduri. De asemenea, tot
în Franþa existã în prezent ºi un proiect
de lege pentru obþinerea unor avize
complementare în cazul înstrãinãrii
majoritãþii titlurilor participative ale
unui societãþi agricole.
Aºadar, problema nu o reprezintã
existenþa în sine a unui drept de preempþiune la înstrãinarea pachetului majoritar al societãþilor care au în proprietate
terenuri agricole, ci lipsa unei regle-

mentãri explicite, transparente ºi previzibile care sã confere securitate juridicã
ºi încredere legitimã într-un domeniu
deosebit de important cum este cel al
agriculturii.
Este nevoie de o intervenþie rapidã,
clarificatoare, din partea legiuitorului,
care are la îndemânã douã soluþii : dezbaterea ºi aprobarea proiectului de
modificare a Legii nr. 17/2014 aflat
deja de prea mult timp în Camera Deputaþilor sau adoptarea prin ordonanþã
de urgenþã a clarificãrilor sus-invocate, pentru a putea asigura realizarea
tranzacþiilor în acest domeniu, în condiþii de transparenþã ºi securitate legislativã.
Am dorit sã atrag atenþa prin acest
articol asupra unei interpretãri legislative care ar trebui avutã în vedere în cazul înstrãinãrii directe sau indirecte,
înainte de împlinirea a opt ani de la
cumpãrare, a pachetului de control al
societãþilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan ºi
care reprezintã mai mult de 25% din
activele acestora.
În egalã mãsurã, am dorit sã atrag
atenþia ºi asupra importanþei aplicabilitãþii practice a unui principiu juridic
care nu trebuie sã rãmânã doar la nivel
declarativ – acela al securitãþii juridice
ºi al încrederii legitime. n

***

Insecuritãþi juridice
privind înstrãinarea
exploataþiilor agricole
Cristina BOJICÃ, Avocat Asociat, Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT
oi începe printr-un
adevãr juridic ce este
astãzi evident, nu
însã ºi banal, ºi care
este deseori încãlcat,
din pãcate, cu consecinþe dintre cele mai
grave în derularea afacerilor: “Principiul securitãþii juridice este unul din
elementele fundamentele ale preeminenþei dreptului, ce stã la baza oricãrui
stat de drept”.
Acesta se aplicã la multe niveluri: de
la crearea normei legale, accesibilitatea
ºi previzibilitatea ei, aplicarea ºi interpretarea legii de cãtre instanþele judecãtoreºti, pânã la executarea hotãrârilor
judecãtoreºti.
În România, rapoartele succesive de
monitorizare a reformelor în domeniul
justiþiei elaborate de Comisia Europeanã evidenþiazã în continuare o nevoie sporitã de securitate juridicã, ca
principal mijloc de combatere a corupþiei ºi asigurare a unui acces mai usor ºi
efectiv la justiþie.
Principalul instrument pentru a atinge acest obiectiv este însã o legislaþie
clarã, transparentã ºi predictibilã, care
poate, la rândul sãu, sã asigure încrederea legitimã în norma legalã. Orice altceva nu face decât sã conducã la insecuritate, cu consecinþe imediate în raporturile juridice desfãºurate în
domeniile vizate de respectivele
norme.
Prezentul articol îºi propune sã
exemplifice o situaþie cauzatoare de insecuritate juridicã în materia înstrãinãrii exploataþiilor agricole care deþin terenuri agricole situate în extravilan,
astfel cum rezultã din dispoziþiile actuale ale legii nr. 17/2014 privind unele

V

mãsuri de reglementare a vânzãrii
terenurilor agricole situate în extravilan
(“Legea 17/2014”).
Actul normativ în cauzã a modificat
semnificativ legislaþia privind vânzarea
terenurilor agricole, între altele, prin
lãrgirea categoriilor de preemptori ºi
înãsprirea condiþiilor pe care trebuie sã
le îndeplineascã anumite categorii de
preemptori. Textul legii este însã neclar
cu privire la necesitatea exercitãrii
dreptului de preempþiune, inclusiv cu
ocazia înstrãinãrii pachetului de control
(pãrþi sociale/acþiuni) deþinut în cadrul
societãþilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan ºi
care reprezintã mai mult de 25% din
activele acestora.
Astfel, dispoziþiile legale (art. 4^2
alin. 2 din Legea nr.17/2014) prevãd cã
în cazul înstrãinãrii directe sau indirecte, înainte de împlinirea a opt ani de la
cumpãrare a pachetului de control al
societãþilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan ºi
care reprezintã mai mult de 25% din activele acestora, vânzãtorul are obligaþia
de a plãti un impozit de 80% din diferenþa de valoare a terenurilor respective
calculatã pe baza grilei notarilor între
momentul dobândirii terenurilor ºi
momentul înstrãinãrii pachetului de
control.
În continuare, la alineatul imediat
urmãtor (art. 4^2 alin. 2 din Legea nr.
17/2014) se prevede cã acestei situaþii
(nu se înþelege care situaþie: înstrãinarea pachetului de control sau obligaþia
de platã a impozitului de 80%) i se aplicã în mod corespunzãtor (?!) dispoziþiile legale ale unui alt articol din lege (art.
16 din Legea nr. 17/2014).
Citind, prin trimitere, acest alt articol

din lege, observãm cã prevede faptul cã
înstrãinarea prin vânzare a terenurilor
agricole situate în extravilan, fãrã respectarea dreptului de preempþiune sau
fãrã obþinerea avizelor specifice ale
Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului Culturii, structurilor locale sau
centrale, dupã caz, este interzisã ºi se
sancþioneazã cu nulitatea absolutã.
Întrebarea fireascã care se pune dupã
citirea coroboratã a acestor articole este
care a fost intenþia legiuitorului. Iar la
un rãspuns ajungi doar dupã ce citeºti
trei articole de lege diferite, fapt ce constituie dintr-un început o tehnicã legislativã menitã sã creeze confuzie, într-o
lege ºi aºa greoaie.
În ce ne priveºte, luând în considerare conþinutul economic al întregii Legi
nr. 17/2014, considerãm cã se poate
lesne interpreta cã în situaþia înstrãinãrii directe sau indirecte, înainte de
împlinirea termenului de opt ani de la
cumpãrare a pachetului de control al
societãþilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan ºi
care reprezintã mai mult de 25% din activele acestora, trebuie respectat dreptul de preemptiune, respectiv obþinute
avizele specifice din partea autoritãþilor
competente, sub sancþiunea nulitãþii
absolute.
La fel, este neclar ºi momentul din
care curge termenul de opt ani prevãzut
de lege, respectiv dacã acest termen se
calculeazã de la data cumpãrãrii pachetului de control sau de la data cumpãrãrii terenurilor, mai ales dacã avem în
vedere baza de calcul a impozitului de
80%, care se raporteazã la valoarea
”terenurilor respective”.
În schimb, astfel de intrebãri nu ar
trebui sã aparã, dacã am avea de-a face

cu o formulare clarã ºi fãrã echivoc a
textului de lege ºi dacã acest act normativ ar rãspunde principiului securitãþii
juridice despre care vorbeam la
începutul acestui articol.
În lipsa unui text clar, orice rãspuns
la aceste întrebãri incumbã un anumit
grad de risc, care trebuie asumat de proprietarii de teren, de investitori, de toþi
cei implicaþi într-o astfel de tranzacþie,
nemaivorbind de faptul cã acesta dã
naºtere la interpretãri arbitrare.
Mai mult, dacã în situaþia înstrãinãrii
în condiþiile de mai sus a societãþilor
care au în proprietate terenuri agricole
situate în extravilan trebuie respectat
dreptul de preempþiune, întrebarea care
se pune este cum se exercitã acest drept
de preempþiune ºi care este obiectul
preempþiunii.
Nu existã în prezent niciun text normativ care sã instituie o procedurã în
acest sens. Singura procedurã prevãzutã este aceea de exercitare a preempþiunii la vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, înstrãinarea pachetului de control al unei societãþi fiind,
însã, cu totul diferitã. Nu rãmâne decât
ca procedura preempþiunii vânzãrii terenurilor sã se aplice ”în mod corespunzãtor” înstrãinãrii pachetului de
control… dar sub sancþiunea nulitãþii
absolute a operaþiunii !
Acesta este un exemplu grãitor de insecuritate juridicã în raporturile contractuale, creat prin dispoziþii legale interpretabile, care conduc la asumarea
de cãtre investitorii în agriculturã a
unor riscuri juridice care au consecinþe
deosebit de importante, la tranzacþii din
ce în ce mai complexe ºi la nevoia mai
mare de consultanþã de specialitate.
O astfel de situaþie ar fi putut fi uºor
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“Discursul despre restricþii
se poartã mai curând la nivel
emoþional, visceral chiar”
(Interviu cu Ovidiu Buduºan, Senior Partner Buduºan ºi Asociaþii)
vocatura a fost afectatã de perturbãrile provocate de pandemie. OvidiuBuduºan,SeniorPartner,BuduºanºiAsociaþii,ne-avorbit,pelarg,
despreprovocãrilecucares-auconfruntatprofesioniºtiidindomeniu,
despre modul în care au fost dezbãtute restricþiile, despre digitalizare, dar ºi despre abordarea pe care trebuie sã o aibã un avocat aflat la început
de drum.

A

Reporter: Criza produsã de
pandemie se prelungeºte...cât de
afectatã este activitatea caselor de
avocaturã dupã mai bine de un an ºi
jumãtate de probleme sanitare?
Ovidiu Buduºan: Dupã încã un
an de crizã sanitarã, incontestabil
cã pandemia a cauzat o perturbare
fãrã precedent a practicii avocaþiale ºi a modului în care serviciile
avocaþiale sunt prestate. Practic,
s-a trecut de la contactul direct, nemijlocit, în noua realitate virtualã,
în care avocaþii, la fel ca numeroase alte profesii, au trebuit sã înveþe
noi tehnologii ºi sã dezvolte noi
competenþe, în timp real, în paralel
cu munca de la distanþã ºi cu gestionarea stresului cauzat de riscurile inerente pentru sãnãtatea proprie sau a celor apropiaþi.
Viziunea asupra a ceea ce este
esenþial pentru practicarea avocaturii s-a modificat ºi ea, de exemplu, mulþi avocaþi nu mai vãd necesar sã meargã la birou în fiecare zi,
pentru cã ºi-au dezvoltat în acest al
doilea an de crizã sanitarã abilitãþile necesare pentru utilizarea tehnologiilor de la distanþã. Provocãri
existã ºi din acest punct de vedere,
întrucât aceastã formã de interacþiune majoritar virtualã nu trebuie
sã afecteze nici gradul de implicare
al avocaþilor ºi nici capacitatea de
muncã în echipã. Presiunea rãmâne
mare ºi pentru cã, independent de
creºterea permanentã a volumului
de obligaþii extraprofesionale, nivelul de încãrcare ºi de muncã nu
s-a redus în mod substanþial în timpul pandemiei. Instanþele au continuat sã funcþioneze, procedurile
judiciare, chiar îngreunate uneori
de contextul sanitar, ºi-au urmat în
general cursul, astfel încât se poate
spune cã pandemia COVID 19 a
avut un impact major asupra tuturor profesiilor juridice ºi în acest al
doilea an.
Reporter: S-a vorbit foarte mult
despre digitalizarea forþatã de pandemie. Se face simþitã în domeniul
dumneavoastrã de activitate?
Ovidiu Buduºan: Sigur, ºi am
sã vã dau câteva exemple concrete:
multe ºedinþe la instanþele penale
debuteazã cu una sau chiar douã
ore de videoconferinþe. Comunicãrile procedurale, accesul la dosare,
comunicãrile cu instanþele ºi parchetele se realizeazã în formã electronicã. ªi, dupã cum spuneam, discuþiile ºi întâlnirile profesionale

au loc majoritar în camere virtuale, cum sunt Zoom sau Microsoft
Teams. Desigur cã toate acestea
necesitã o anumitã infrastructurã
ºi, cum spuneam, dezvoltarea unor
competenþe, care, la rândul lor,
presupun o serie de costuri ºi eforturi.
Reporter: Restricþiile sunt tot
mai prezente în vieþile noastre.
Credeþi cã se poate ajunge în situaþia ca un avocat sã nu-ºi mai poatã
desfãºura activitatea din cauzã cã
refuzã vaccinarea/testarea?
Ovidiu Buduºan: În teorie, nu
pot exclude o asemenea situaþie,
dar, din punct de vedere practic,
îmi este greu sã imaginez un scenariu în care un avocat sã refuze aplicarea, în exerciþiul profesiei, a unor
mãsuri, pânã la urmã, de siguranþã
publicã, necesare ºi proporþionale.
Îmi place sã cred cã abordarea avocaþilor este, în general, una echilibratã, bazatã pe înþelegerea corectã
a realitãþilor juridice ºi a imaginii
de ansamblu.
Reporter: Cum catalogaþi restricþiile impuse de autoritãþi în ultima perioadã? Încalcã acestea libertãþile individuale?
Ovidiu Buduºan: Este uºor de
constatat cã, în societatea noastrã
globalã, nu numai în România,
dezbaterile din spaþiul public, precum ºi discursul despre restricþii se
poartã mai curând la nivel emoþional, visceral chiar ºi, din pãcate,
acest lucru se petrece exact în perioadele dificile, în care se resimte
cel mai acut nevoia unor evaluãri
raþionale, obiective ºi juridice.
În sistemul nostru de drept ºi în
sistemul de drept european în care
funcþionãm, nu existã libertãþi absolute ºi, în mod incontestabil din
punct de vedere juridic, existã o
marjã de apreciere a statelor în a
impune limitãri libertãþilor individuale. Având în vedere intensitatea
ºi impactul devastator al pandemiei, pe care lesne le putem constata ºi care nu mai au nevoie de explicaþii, aceastã marjã de apreciere a
autoritãþilor este ºi trebuie sã fie, în
concret, una largã. Astfel, în sine,
impunerea unor limitãri ºi restricþii
nu poate fi privitã aprioric drept
încãlcând libertãþile individuale.
Este loc, însã, de discuþii care
trebuie fãcute despre modalitatea
în care ele au fost adoptate ºi impuse, dacã respectã sau nu filtrele ºi
procedurile democratice, inclusiv

Observãm cã se contureazã deja o practicã de
anulare a actelor normative prin care au fost
adoptate restricþii, oricât de necesare ar fi
acestea, practicã determinatã, în principal, de
considerente procedurale ºi mai puþin de
fondul restricþiilor. Consecinþele consider cã
sunt severe, nu numai în planul dreptului, ci ºi
al fundamentului de încredere care trebuie sã
existe între stat ºi cetãþeni".

a testelor de proporþionalitate, pentru cã devierile de la aceste proceduri, care, din nou, sunt unele eminamente juridice, riscã sã le priveze, în ultimã instanþã, de eficienþã
ºi de finalitate. Observãm cã se
contureazã deja o practicã de anulare a actelor normative prin care
au fost adoptate restricþii, oricât de
necesare ar fi acestea, practicã determinatã, în principal, de considerente procedurale ºi mai puþin de
fondul restricþiilor. Consecinþele
consider cã sunt severe, nu numai
în planul dreptului, ci ºi al fundamentului de încredere care trebuie
sã existe între stat ºi cetãþeni.
Reporter: Aveþi cunoºtinþã de
dosare în care ”pandemia” sã aibã
un rol principal într-un proces?
Ovidiu Buduºan: Desigur, existã procese, cum am precizat, care
poartã tocmai asupra actelor normative ºi administrative adoptate
pentru gestionarea pandemiei, atât
la instanþele administrative, cât ºi
la nivelul instanþei constituþionale,
la fel cum ºtim cu toþii, din surse
publice, cã existã ºi investigaþii penale privind unele decizii adoptate
ºi implementate în pandemie. Mã
aºtept cã vor exista ºi în viitorul
mai mult sau mai puþin apropiat. Ca
orice fenomen social, pandemia,
sau cel puþin, unele aspecte ale ei,
este foarte probabil sã facã obiectul
unor proceduri în justiþie.
Reporter: Care sunt provocãrile
cu care vã confruntaþi în ultimii
ani?
Ovidiu Buduºan: Cea mai mare
dificultate pe care o resimt vizeazã
lipsa unor abordãri legislative clare, coerente ºi predictibile în ce priveºte politica penalã ºi sistemul de
justiþie penalã, precum ºi ezitãrile
legiuitorului de a interveni ºi a de a
adopta modificãri ºi reforme, chiar
ºi în situaþiile în care ele sunt necesare ºi benefice.
Reporter: Ce strategie a abordat
casa de avocaturã pe care o reprezentaþi pentru a depãºi mai uºor criza sanitarã/economicã?

Ovidiu Buduºan: Am vãzut posibilã o singurã abordare, care este,
în esenþã, aceeaºi strategie pe care
am adoptat-o încã de la înfiinþarea
firmei: am ales sã ne continuãm activitatea fãrã întrerupere ºi sã ajutãm sã rezolvãm problemele cu
care ne confruntãm zi de zi. Chiar
dacã trebuie sã navigãm în ape necunoscute, dacã pot folosi o metaforã, pentru cã, în mod real, contextul pandemic ºi evoluþia acestuia rãmân dificil de anticipat.
Reporter: Cum s-a modificat
piaþa în care vã desfãºuraþi activitatea în aceºti ultimi doi ani?
Ovidiu Buduºan: Din nou, nu
ºtiu în ce mãsurã putem vorbi
despre tendinþe în zona avocaturii
penale, care este o avocaturã de tip
reactiv ºi nu este caracterizatã neapãrat prin predictibilitate. Aº menþiona orientarea vizibilã a legiuitorilor, naþionali ºi supranaþionali, de
suprareglementare în materie penalã, tradusã în sancþionarea penalã a unor comportamente în din ce
în ce mai multe zone de activitate ºi
viaþã socialã, perspectivã din care
este de necontestat nevoia existenþei unor servicii avocaþiale specializate, dedicate acestei arii de practicã.
Reporter: Care este domeniul
care a ”produs” mai multe dosare
în instanþã?
Ovidiu Buduºan: În materia penalului de afaceri, cel mai probabil
zona fiscalã. În continuare, conformarea fiscalã rãmâne o chestiune
cu numeroase implicaþii penale ºi
observãm abordãri ºi interpretãri
noi din partea autoritãþilor de control, traduse, ulterior, în sesizãri cãtre organele de anchetã.
Reporter: Cu ce probleme vã
confruntaþi tot mai mult ºi ce soluþii ar exista pentru rezolvarea
acestora?
Ovidiu Buduºan: Douã probleme reale pe care le sesizãm tot mai
acut în practica noastrã privesc durata procedurilor ºi realizarea a
drepturilor victimelor infracþiuni-

lor. Am în vedere realizarea eficientã a acestor drepturi, pentru cã,
din punct de vedere formal, cadrul
legal existã ºi este aliniat celui european. Existã însã, în continuare,
o percepþie cvasi-generalã despre
procesul penal, ca fiind eminamente centrat pe conflictul dintre acuzat ºi stat, iar în acest context, perspectiva victimei de multe ori se
pierde, ea devine un simplu acce-

tru activitatea „avocatului modern”: modelul „T”, care presupune cã avocatul deþine o specializare
aprofundatã într-o anumitã arie de
drept (linia lungã), la care se adaugã o bazã de cunoºtinþe juridice suficientã a celorlalte arii de drept,
care sã permitã avocatului specializat într-un domeniu sã colaboreze
în mod eficient cu avocaþi din alte
specializãri, în echipe pluridisciplinare; ºi, respectiv, modelul
„Delta”, care presupune un triunghi de competenþe, ºi anume, o
bazã largã de cunoºtinþe juridice, la
care se adaugã înþelegerea noilor
tehnologii ºi abilitãþi de comunicare necesare pentru o bunã interacþiune cu clientela.
Oricare model l-am alege, avocatul rãmâne, în primul rând, un
specialist care, dupã mulþi ani de
studiu ºi pregãtire, traduce clienþilor sãi normele de drept aplicabile
fiecãrei speþe în parte, de asemenea
naturã încât sã permitã clientului sã
îºi evalueze corect propria situaþie
juridicã ºi, în acelaºi timp, sã îºi calibreze în mod corespunzãtor
aºteptãrile. Din aceastã perspectivã, nu elementul de spectaculozitate asociat tradiþional cu profesia
este esenþial, ci elementele de naturã tehnicã, de rigoare juridicã, pentru cã acestea sunt apte sã conducã
la cel mai bun rezultat care, în mod
legal, se poate obþine.
Reporter: Care sunt ºansele pe
care le are un tânãr avocat pentru
a-ºi face un nume în aceastã profesie, în prezent?
Ovidiu Buduºan: Ajungem
astfel la eterna problemã cum definim succesul în avocaturã. Statatistic, prin numãrul de cazuri câºtigate, ºi atunci, despre ce ordin de
mãrime discutãm, un caz, douã,
zece? Sau, dimpotrivã, putem avea
în vedere doar criterii de ordin financiar, ºi care ar fi acestea? În
mod obiectiv, singura opþiune pentru un tânãr avocat este sã practice
profesia, pentru cã în realitate avocatura are o imensã componentã
empiricã. Educaþia juridicã temeinicã este baza pentru a începe o carierã, însã parcursul acesteia va fi,

Nu este greu de înþeles impactul pe care îl are,
pentru o companie, prelungirea în timp a
procedurilor penale, an dupã an, indiferent de
poziþia pe care o deþine în proces, dar cu atât
mai mult în ipoteza în care are de recuperat, de
exemplu, un prejudiciu".
soriu al procedurilor. Or, nu este
greu de înþeles impactul pe care îl
are, de exemplu, pentru o companie, prelungirea în timp a procedurilor penale, an dupã an, indiferent
de poziþia pe care o deþine în proces, dar cu atât mai mult în ipoteza
în care are de recuperat, de exemplu, un prejudiciu. Instrumentul legislativ introdus în anul 2014 pentru asigurarea celeritãþii, respectiv,
contestaþia la durata procesului penal, este binevenit, dar termenele
fixate de instanþe pentru finalizarea dosarelor nu sunt privite ca imperative, pentru cã nu au asociatã
nicio sancþiune. ªi atunci resimþim,
cum am mai spus ºi cu alte ocazii,
nevoia unui echilibru între echitate
ºi celeritate, iar soluþiile ar trebui
sã vinã atât din zona legislativã, cât
ºi din zona administratorilor sistemului de justiþie, singurii în mãsurã
sã realizeze o evaluare la nivel
macro a eficienþei instrumentelor
legislative ºi sã decidã sau sã propunã mãsurile necesare – ºi aici am
în vedere în special CSM.
Reporter: Cum puteþi defini, cât
mai pe înþelesul publicului larg, activitatea modernã a unui avocat?
Ovidiu Buduºan: În mod tradiþional, se propun douã modele pen-

în cele din urmã, determinat de
abordãrile ºi acumulãrile profesionale care se dobândesc numai prin
experienþã, prin interacþiunea permanentã cu alþi profesioniºti ai
dreptului ºi prin învãþare continuã.
Drumul cãtre excelenþã nu poate fi
grãbit ºi nici nu pot fi sãrite etape.
Reporter: Cum caracterizaþi
mãsurile luate de Guvern pentru
susþinerea mediului de afaceri în
aceastã perioadã complicatã?
Ovidiu Buduºan: Deºi unele
din mãsurile adoptate iniþial, în
2020, au fost prelungite ºi în 2021,
spre exemplu, facilitãþile fiscale, în
2021 pandemia a afectat în continuare negativ mediul de afaceri,
care s-a confruntat cu întreruperi în
lanþurile de aprovizionare, creºteri
de preþ în domeniul energiei ºi gazelor naturale, lipsa forþei de muncã în unele domenii specializate,
lipsã de predictibilitate ºi stabilitate legislativã. Cu siguranþã, mediul de afaceri aºteaptã ºi are nevoie de mai mult din partea autoritãþilor ºi, în principal, resimte nevoia unor mãsuri de intervenþie în
economie bazate pe dialog real cu
factorii de decizie, înainte de adoptarea acestora.
Reporter: Vã mulþumim! n
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DIGITALIZARE
DACÃ DUPÃ CE DEPUI O CERERE ONLINE TREBUIE SÃ O MAI DEPUI O DATÃ FIZIC,

“Digitalizarea aduce,
în realitate, o îngreunare
a serviciilor”
(Interviu cu avocatul Dragoº Brezeanu)
Ar fi de dorit ca
restricþiile sã
încalce tot mai
puþine libertãþi
individuale, însã o
situaþie de excepþie
cum este pandemia
este de naturã a
«limita» ºi anumite
libertãþi
individuale".

igitalizarea se poate întoarce ca un boomerang împotriva profesioniºtilordintr-undomeniu,estedepãrereDragoºBrezeanu,avocattitular la Cabinetul Brezeanu Dragoº Romeo - cabinet specializat în
dreptul muncii ºi relaþiilor industriale -, cadru didactic asociat la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi
Administrative ºi la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii Universitatea din Bucureºti. Domnia sa ne-a vorbit ºi despre provocãrile pandemiei,
precum ºi despre cadrul legislativ din domeniu.

D

Reporter: Criza produsã de
pandemie a afectat activitatea caselor de avocaturã. Care este situaþia acum?
Dragoº Brezeanu: Vorbim deja
de peste un an ºi jumãtate de situaþia pandemicã în România, în Europa, în întreaga lume. Deºi estimam anul trecut o crizã în piaþa serviciilor de consultanþã juridicã ºi
reprezentare în instanþã, criza care
la debutul perioadei de pandemie
se concretiza într-o oarecare mãsurã ca fiind profundã, ca urmare a
neplãþii multor servicii avocaþiale,
falimentului unor societãþi, putem
spune cã, pe parcursul anului ºi jumãtate de pandemie criza pentru
avocaþi nu a fost chiar atât de mare,
avocaþii gãsindu-ºi de foarte multe
ori clienþi în acele persoane fizice
ºi juridice care au contestat acte ale
Guvernului în contencios administrativ ºi fiscal, fie contestând în litigii între profesioniºti acte emise
în legãturã cu diferite situaþii contractuale chiar legate de pandemie,
de scãderea vânzãrilor, de rezilierea contractelor privind spatii comerciale, situaþii legate de falimente sau reorganizãri judiciare,
evident litigii de muncã ºi de asigurãri sociale.
Reporter: Digitalizarea se face
simþitã în domeniul dumneavoastrã de activitate?
Dragoº Brezeanu: Toatã lumea
vorbeºte de digitalizare. Digitalizarea înseamnã progres, facilizarea serviciilor pentru utilizatorii de
programe, justiþiabili, avocaþi ºi
alti actori implicaþi în actul de justiþie în a-ºi vedea cererile operate
într-un termen mai scurt, cu o anumitã celeritate. Cu toate acestea
observ - ºi nu numai în domeniul
juridic ci în toatã administraþia publicã - cã de fapt digitalizarea aduce în realitate, din pãcate, o îngreunare a serviciilor publice, dacã
dupã ce depui o cerere online trebuie sã te duci fizic ºi cu cererea
originalã în douã exemplare la registraturã sau o mai depui încã o
datã, ori când programezi online un
dosar în arhivã primeºti termen de
vizionare dosar dupã termenul de
judecatã sau programarea depunerii la registraturã a unei cereri de
chemare în judecatã conduce la
pierderea termenului de prescripþie

a dreptului material la acþiune. Ar
trebui sã mai aºteptãm cu digitalizarea pânã “sincronizãm” sistemele cu nevoia ºi urgenþa justiþiabililor, sã consultam chiar ºi avocaþii
care sunt “beneficiile” imediate ale
aºa zisei digitalizãri. Avem dosare
de instanþã electronice, scanate,
însã sunt astfel de dosare electronice în care nu apar scanate toate actele la dosar, scan-ul este unul ilizibil, portalul instanþelor de judecatã
“cade” frecvent, nu se pot viziona
termenele, soluþiile, înregistrãm
audio ºedinþele de judecatã, iar calitatea înregistrãrilor este foarte
slabã, nu pot fi reaudiate etc. Pe
lângã acestea mai sunt multe alte
probleme legate de online, site-uri
ºi în general “digitalizarea însoþitã
de dosarul cu ºinã”. În ceea ce priveºte digitalizarea serviciilor de
consultanþã, au apãrut ºi la noi, în
domeniul juridic, anumite programe ce redacteazã chiar cereri de
chemare în judecatã, dau o consultanþã sumarã, genereazã situaþii cu
privire la practica judiciarã relevantã în materie, însã din punctul
meu de vedere nu pot ºi nu vor înlocui avocatul, partea de concluzii
orale, pledoaria nu pot fi înlocuite
de “roboþi pledanþi” la barã. Aº
spune cã sunt zone unde digitalizarea este doar o amãgealã a celor
care vãd astfel de soluþii.
Reporter: Se poate ajunge în situaþia cã un avocat sã nu-ºi mai poatã desfãºura activitatea din cauzã
cã refuzã vaccinarea?
Dragoº Brezeanu: Încã de la
început spun cã mã declar provaccinare, asta neînsemnand cã persoanele, fie ei ºi avocaþi, trebuie vaccinaþi obligatoriu, avem ultimele hotãrâri de guvern prin care s-a decis
prelungirea stãrii de alertã, prevederi în care accesul avocatului în
sediul instanþei de judecatã nu este
condiþionat de prezentarea certificatului de vaccinare, a unui test
PCR sau de altã naturã sau a dovezii cã a trecut prin boalã, însã probabil la un moment dat certificatul
verde va fi obligatoriu, astfel cum
se întâmplã în state din Uniunea
Europeana, în lumea occidentalã
modernã ºi informatã, astfel încât
dacã acesta este preþul pentru a
învinge pandemia, discuþiile devin
cumva inutile. Legea privind certi-

Piaþa reprezentãrii în instanþã este cam
aceeaºi din anii trecuþi. Vãd asta dupã
numãrul de înregistrare pe care îl primesc
dosarele ajunse în instanþã care constant cã
sunt cam aceleaºi, raportat la sfârºitul
anului în care ne aflãm".

ficatul verde trebuie sã fie constituþionalã, echilibratã ºi sã nu îngrãdeascã drepturi. Oricum trebuie
adus în discuþie, pe lângã dreptul la
muncã, ºi dreptul la sãnãtate ºi fãcut un echilibru. Poate cã statul ar
trebui sã suporte teste pentru toþi
salariaþii, fie ei de la stat sau de la
privat.
Reporter: Încalcã restricþiile
impuse de autoritãþi libertãþile individuale?
Dragoº Brezeanu: Pandemia
aduce restricþii, iar dacã restricþiile
conduc la salvarea de vieþi atunci
restricþiile sunt necesare. Ar fi de
dorit ca restricþiile sã încalce tot
mai puþine libertãþi individuale,
însã o situaþie de excepþie cum este
pandemia este de naturã a “limita”
ºi anumite libertãþi individuale.
Reporter: Sunt în instanþe dosare în care ”pandemia” sã aibã un rol
principal?
Dragoº Brezeanu: Da, cunosc
angajatori care au fãcut restructurãri de personal ca efect al pandemiei, ºtiu societãþi care au dosare
de faliment pe rolul secþiilor civile,
foste comerciale pe care pandemia
i-a dus în reorganizare judiciarã
sau chiar faliment, îmi sunt cunoscute deciziile Curþilor de Apel
Cluj, respectiv Bucureºti în care
s-a dispus anularea unor hotãrâri
de guvern anterioare prin care se
dispunea prelungirea stãrii de alertã pe teritoriul României. Nu comentez justeþea lor, pot spune cã
mai ales Guvernul României, în
aceastã perioadã, a emis ºi foarte
multe acte normative în care se instituie obligaþii pentru populaþie,
dar care nu prevãd sancþiuni, astfel
cã, pe lângã faptul cã nu au finalitate, sunt ºi de naturã de a crea multã
confuzie. Nu existã norma imperativã farã coerciþie din partea statului cum nu poate exista vaccinare
farã informare din partea statului.
Reporter: Care sunt provocãrile
cu care vã confruntaþi în ultimii ani?

Dragoº Brezeanu: De la ultimul
interviu pot spune cã, pe lângã tradiþionalele servicii de consultanþã
ºi reprezentare în domeniul dreptului muncii, am acceptat provocarea
de a deveni cadru didactic universitar, în sensul cã, din acest an universitar 2021 – 2022, împãrtãºesc
studenþilor ºi masteranzilor a douã
facultãþi din cunoºtinþele mele de
peste 25 de ani în domeniul dreptului muncii, a relaþiilor industriale,
dar ºi a dreptului securitãþii sociale. Astfel, predau dreptul muncii în
calitate de cadru didactic asociat la
Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul ªcolii Naþionale de Studii Politice ºi Administrative ºi la Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii din cadrul
Universitãþii din Bucureºti.
Reporter: Ce strategie aþi abordat pentru a depãºi mai uºor criza?
Dragoº Brezeanu: Strategia
este una singurã, de fapt am aplicat-o din perioada anterioarã pandemiei, aceea de a oferi servicii
avocaþiale de calitate, prompte ºi
corecte din punct de vedere financiar.
Reporter: Cum s-a modificat
piaþa în care vã desfãºuraþi activitatea în aceºti ultimi doi ani?
Dragoº Brezeanu: S-a modificat, au apãrut noi tineri avocaþi care
pot spune cã sunt bine pregãtiþi,
existã ºi aºa ziºi specialiºti care se
branduiesc bine ºi cam atât, unii tinerii avocaþi, specialiºtii apãruþi
peste noapte ºi autodeclaraþi sunt
uºor mai agresivi faþã de noi cei
care debutam în profesie acum 25
de ani, însã probabil cã viaþa, clienþii îi vor face sã devinã mult mai
moderaþi ºi echilibraþi în ceea ce
priveºte prestaþiile pe care le oferã
ºi poate ºi în raport cu adversarii ºi
colegii de breaslã.
Reporter: Ce domeniul ”livreazã” mai multe dosare în instanþã?
Dragoº Brezeanu: Piaþa reprezentãrii în instanþã este cam ace-

eaºi din anii trecuþi. Vãd asta dupã
numãrul de înregistrare pe care îl
primesc dosarele ajunse în instanþã care constant cã sunt cam aceleaºi, raportat la sfârºitul anului în
care ne aflãm. Sunt domenii în
care litigiile au crescut, sunt foarte
multe divorþuri în aceastã perioadã, ordine de protecþie emise, vio-

frunt cu foarte multe probleme, cei
peste 25 de ani de experienþã îmi
dau un oarecare confort ºi echilibru
în abordarea problemelor cotidiene
cu care se poate confrunta un avocat. Sunt uºor mâhnit, ca profesionist al dreptului, în ceea ce priveºte
legiuitorul român, care în aceastã
perioadã a emis o serie de acte normative pline de erori de redactare,
de concepþie aº spune, chiar cã s-au
emis acte normative fãrã respectarea unor principii generale de drept
sau a unor reguli juridice bine determinate care mã fac sã cred cã,
cel puþin în administraþia publicã,
lispsesc profesioniºti ai dreptului
în adevãratul sens al cuvântului.
Sper sã nu constat cã aceastã lipsã
de profesionalism va apãrea sau se
va accentua ºi în rândul magistraþilor.
Reporter: Cum puteþi defini, cât
mai pe înþelesul publicului larg, activitatea modernã a unui avocat?
Dragoº Brezeanu: Dinamism,
informare, complianþã ºi gãsirea de
soluþii eficiente ºi legale pentru
client.
Reporter: Care sunt ºansele pe
care le are un tânãr avocat pentru
a-ºi face un nume în aceastã profesie, în prezent?
Dragoº Brezeanu: ªanse sunt
întotdeauna dacã tânãrul avocat
nu vrea sã ardã etapele prea repede
ºi se perfecþioneazã continuu,
acordând atenþie clienþilor ºi respect colegilor, mai ales celor cu

Sunt domenii în care litigiile au crescut,
sunt foarte multe divorþuri în aceastã
perioadã, ordine de protecþie emise, violenþa
domensticã a crescut alarmant, dosarele
penale, infracþiunile de drept comun fiind
multiple ºi de cele mai multe ori cu violenþe
exacerbate".
lenþa domensticã a crescut alarmant, dosarele penale, infracþiunile de drept comun fiind multiple ºi
de cele mai multe ori cu violenþe
exacerbate. Evident, sunt litigii de
muncã, urmare a situaþiei economice globale, rãspunderi disciplinare, dar ºi patrimoniale ale salariaþilor, dar ºi acþiuni în contencios administrativ.
Reporter: Cu ce probleme vã
confruntaþi tot mai mult ºi ce soluþii
ar exista pentru rezolvarea acestora?
Dragoº Brezeanu: Nu mã con-

exeperienþã ºi de la care au ce
învãþa.
Reporter: Cum caracterizaþi
mãsurile luate de Guvern pentru
susþinerea mediului de afaceri în
aceastã perioadã complicatã?
Dragoº Brezeanu: Evident,
sunt ºi mãsuri bune care s-au dovedit a fi utile, însã sunt ºi domenii în
care mãsurile au fost greºite, s-au
cheltuit bani publici farã un efect
scontat, am putea spune cã întotdeauna este loc ºi de mai bine.
Reporter: Vã mulþumim! n
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”Cerem stoparea experimentelor
sanitare ºi genetice asupra
omului ºi oprirea tehnologiei
ARN mesager”
(Interviu cu avocaþii Gheorghe ºi Petre Piperea)
hestiuneadrepturilorºialibertãþilorînperioadapandemieiafostdezbãtutã intens. Avocaþii Gheorghe Piperea (Fondator al SCA “Piperea &
Asociaþii”) ºi Petre Piperea (Partener fondator) ne-au oferit rãspunsuri
pe aceastã temã, dar ºi pe altele, exprimând puncte de vedere consistente ºi deloc comode pentru autoritãþi.

C

Reporter: Cât de mult a afectat
pandemia activitatea caselor de
avocaturã?
Gheorghe Piperea: Ca orice
întreprindere micã sau mijlocie, ºi
afacerea avocaþialã a avut de suferit în pandemie. În plus, apar douã
categorii suplimentare de probleme – dacã sectorul IMM-urilor este
afectat de o creºtere cu un grad a
temperaturii, avocatura este în febrã de 39 de grade; când se fac reduceri de costuri, primele facturi
care sunt amânate/refuzate la platã
sunt cele ale firmelor de avocaturã.
Voi adãuga cã existã douã tipuri de
business avocaþial care nu a avut de
suferit în criza pandemicã: cele
care au contracte pe termen lung
sau abonament - dedicaþie cu marii
comercianþi de bunuri ºi servicii de
strictã necesitate (care au avut
creºteri explozive de cifre de afaceri în pandemie) ºi cele care au activitate în domeniul insolvenþei.
Reporter: Digitalizarea, împinsã de la spate de criza sanitarã, se
face simþitã în domeniul dumneavoastrã de activitate?
Gheorghe Piperea: Da. Suntem
obligaþi sã þinem întâlniri cu echipa
sau cu clienþii online, iar acest lucru reduce din spiritul avocaturii,
care înseamnã interacþiune, încredere, confidenþialitate, gestionarea
unor informaþii sensibile, privilegiate ale clienþilor. De asemenea,
suntem obligaþi sã þinem legãtura
online cu instanþele ºi cu alte instituþii, în condiþiile în care încã se mai
practicã metoda „pentru completarea formularului online, mergeþi la
etajul doi”. Sunt multe lucruri care
s-au îmbunãtãþit – de exemplu, accesul online la dosar sau comunicarea electronicã a probelor, dar acestea dau mari rateuri ºi, în plus, nu
funcþioneazã peste tot. Nu sunt pentru digitalizarea justiþiei, întrucât nu
vreau sã fiu judecat de o aplicaþie
sau de un algoritm, ci de un om supus greºelii. Dacã lãsãm aplicaþiile
sã facã munca juristului, nici de
legi, nici de jurisprudenþe, nici de
magistraþi sau avocaþi nu vom mai
avea nevoie în viitorul apropiat, iar
omul va fi transformat într-un avatar al sãu, levitând somnambul
într-o matrice digital controlatã de
„inteligenþe artificiale”.
Reporter: Restricþiile sunt tot

mai des impuse de autoritãþi. Credeþi cã se poate ajunge în situaþia ca
un avocat sã nu-ºi mai poatã desfãºura activitatea din cauzã cã refuzã vaccinarea/testarea?
Gheorghe Piperea: Mi-e teamã
cã da. Cutia Pandorei este deschisã. Deocamdatã, avocatul poate fi
prezent în instanþã (nu ºi în alte locuri unde ar fi necesarã prezenþa
sa), dar e chestiune de timp pânã
când o autoritate „grijulie”, paternã cu populaþia infantilizatã va decide cã nu existã niciun motiv pentru ca avocatul fãrã cod QR sã fie
lãsat sã umble liber ºi nesupus prin
instanþe. Nenorocirea este cã principalii susþinãtori ai acestui concept totalitar de „bine comun” sunt
avocaþii ºi magistraþii, în proporþie
de peste 90% convinºi cã mãsurile
totalitar – sanitare sunt pentru „siguranþa noastrã”. Este suficient sã
aruncaþi o privire peste publicaþiile
„de specialitate” colaboraþioniste
ºi veþi observa cã principala discuþie este despre prioritizarea dreptului la viaþã a celui care se vaccineazã împotriva drepturilor ºi libertãþilor celorlalþi (inclusiv dreptul la
viaþã – un om cu comorbiditãþi sau
cu alergii sau cu reacþii auto-imune
poate fi omorât de un vaccin experimental) ºi despre limitarea libertãþii individuale acolo unde începe
pumnul binelui comun (ceea ce spun
elitele tehnocratice cã este acesta).
Reporter: Cum catalogaþi restricþiile impuse în ultima perioadã? Încalcã acestea libertãþile individuale?
Gheorghe Piperea: Categoric
cã le încalcã, mai ales prin apartheidul sanitar pe care îl impun ºi prin
excluderea socialã, extra muros, a
celor care nu se supun. Mai importante sunt efectul de tunel (suntem,
prin manipulare ºi fricã, îndesaþi
într-un tunel, unde ni se aratã, ca
singurã luminiþã de la capãt, vaccinul, chiar dacã, de fapt, lumina este
farul locomotivei care vine pe contrasens) ºi efectul de spiralã/pantã
fatalã, cei care au acum „doza complete”, nu o vor mai avea atunci
când, previzibil, se va impune doza
a treia. Dupã codul QR cu motivaþii
sanitare, vine codul QR cu motivaþii de muncã, sociale, economice,
fiscale etc., adicã ratingul de cetãþean de tip chinezesc, care nu ne va

Existã douã tipuri de business avocaþial care
nu a avut de suferit în criza pandemicã: cele
care au contracte pe termen lung sau
abonament - dedicaþie cu marii comercianþi
de bunuri ºi servicii de strictã necesitate (care
au avut creºteri explozive de cifre de afaceri
în pandemie) ºi cele care au activitate în
domeniul insolvenþei".

mai permite alte libertãþi decât cele
„consecionate” de autoritãþi în funcþie de comportamentul nostru,
mai mult sau mai puþin supus).
Reporter: Aveþi cunoºtinþã de
dosare în care ”pandemia” sã aibã
un rol principal într-un proces?
Gheorghe Piperea: Lucrez în
prezent la un proces în care, în baza
art. 69 din Codul civil, voi cere stoparea experimentelor sanitare ºi
genetice asupra omului ºi oprirea
tehnologiei ARN mesager utilizate
în „vaccinurile” Pfizer ºi Moderna,
pentru cã sunt, de fapt, terapii genetice, care pot afecta ireversibil
genomul uman.
Reporter: Care sunt provocãrile
cu care vã confruntaþi în ultima perioadã?
Gheorghe Piperea: Principala
provovare este regresul constant ºi
aproape ireversibil al drepturilor ºi
libertãþilor, începând cu cele economice ºi sociale ºi continuând, zilele acestea, cu drepturile la viaþã,
muncã ºi sãnãtate; de asemenea,
regresul democratic; de asemenea,
regresul cognitiv (pare cã tot ceea
ce ni se întâmplã digital ºi mediatic
este menit unei prostiri în masã).
Reporter: Ce strategie a abordat
casa de avocaturã pe care o reprezentaþi pentru a depãºi mai uºor criza sanitarã/economicã?
Gheorghe Piperea: Nu am
schimbat mai nimic, ne-am pãstrat
în liniile esenþiale ale luptei pentru
drepturi ºi libertãþi ºi în domeniile
de expertizã care ne-au consacrat –
insolvenþa, protecþia consumatorilor, bankingul, concurenþa, litigiile
de muncã, societãþile comerciale.
Sunt lucruri care nu au dispãrut în
pandemie – mai mult chiar, dupã
pandemie vor fi ºi mai prezente în
viaþa noastrã profesionalã ºi curentã; am cãutat sã fim stabili ºi previzibili, pentru cã lumea este în derivã ºi are nevoie de ancore.
Reporter: Cum s-a modificat
piaþa în perioada pandemicã?
Gheorghe Piperea: În privinþa
drepturilor ºi libertãþilor s-a schimbat în rãu. Involuãm, mai ales la nivel de profesie. Ne supunem, chit
cã avem de-a face cu prostie,
rea-voinþã a autoritãþilor ºi alunecãri pe panta fatalã a totalitarismului. Am uitat cã suntem oameni ai
cetãþii, pe care trebuie sã o apãrãm,
dar vestea rea pentru colegi este cã,
în totalitarism, primii care dispar
sunt avocaþii ºi cei care exercitã
alte profesii liberale. În totalita-

rism totul este ghidonat de la centrul unic de comandã, deci de ce ar
mai fi nevoie de competiþie, inovaþie, asistenþã în contracte (care,
apropos, reprezintã ordinea privatã, opusã ordinii publice, totalitare), apãrare, artã, culturã etc.? Dincolo de asta, domenii ºi instrumente de lucru care, acum doi ani, încã
pãreau de poveste, sunt obiºnuinþe
azi – cine nu uitase de procesele de
tip class action acum doi ani? Cine
îºi imagina acum doi ani cã pot fi
închise super-marketuri pentru cã
încalcã legislaþia protecþiei consumatorilor? Cine îºi imagina acum
doi ani cã poþi avea 9 din 11 hotãrâri de guvern de prelungire a stãrii
de alertã anulate în instanþã ºi un
guvern demis ºi, cu toate acestea,
sã se emitã în continuare hotãrâri
de guvern de prelungire la nesfãrºit
a stãrii de alertã, care neutralizeazã
drepturi ºi libertãþi, în contra legii
ºi a Constituþiei?
Reporter: Din ce ”direcþie” vin
cele mai multe dosare în instanþã în
aceastã perioadã?
Gheorghe Piperea: În cazul
nostru, insolvenþele, litigiile referitoare la pensii ºi procesele de malpraxis.
Reporter: Cu ce probleme vã
confruntaþi tot mai mult ºi ce soluþii ar exista pentru rezolvarea acestora?
Petre Piperea: S-a fãcut referire
deja în rãspunsurile anterioare la
provocãrile cu care ne confruntãm.
Aº dori de aceastã datã sã subliniez
cã de esenþa profesiei de avocat
este confruntarea cu situaþii problematice. Acestea, desigur, diferã
în funcþie de ciclurile pe care le traverseazã societatea ºi economia.
Dar indiferent de vremuri, avocatul ajutã persoanele fizice ºi juridice la identificarea ºi punerea în
practicã a soluþiilor optime pentru
depãºirea problemelor cu care se
confruntã.
Reporter: Cum puteþi defini activitatea unui avocat?
Petre Piperea: Având în vedere
inflaþia de acte normative cu care
se confruntã societatea actualã,
avocatul este un profesionist fãrã
de care este imposibilã desluºirea
hãþiºului legislativ. Actele normative edictate în perioada pandemiei
reprezintã doar un exemplu în
acest sens. Însã unul ilustrativ.
Astfel, odatã cu instituirea stãrii de
urgenþã în martie 2020, au fost luate o serie de mãsuri prin interme-

diul unor reglementãri noi. Ulterior, unele mãsuri au fost ridicate
pentru a fi apoi reinstituite. Pentru
cetãþean, oricât de diligent ºi informat ar fi, urmãrea acestui proces
legislativ ºi cunoaºterea exactã a
legislaþiei în vigoare la un anumit
moment este imposibilã. Situaþia
stã la fel în orice ramurã a dreptului. Aici intervine avocatul care urmãreºte procesul legislativ, îl sintetizeazã, îl traduce în limbaj

parþial de acesta. Astfel, pentru
reuºita în profesie este nevoie,
printre altele, de cunoºtinþe solide,
de dedicare, de rãbdare în construirea carierei, de atenþie la detalii.
Dar ºansele depind în egalã mãsurã
ºi de echipa în care acesta are ºansa
sã se formeze. În aceste sens, în
echipa noastrã punem preþ pe libertatea ºi sprijinul acordat tinerilor
avocaþi pentru a se dezvolta nu numai din punct de vedere profesio-

Suntem obligaþi sã þinem întâlniri cu echipa sau
cu clienþii online, iar acest lucru reduce din
spiritul avocaturii, care înseamnã interacþiune,
încredere, confidenþialitate, gestionarea unor
informaþii sensibile, privilegiate ale clienþilor.
De asemenea, suntem obligaþi sã þinem
legãtura online cu instanþele ºi cu alte instituþii,
în condiþiile în care încã se mai practicã
metoda «pentru completarea formularului
online, mergeþi la etajul doi»”.

non-juridic ºi îl împãrtãºeºte persoanelor fizice ºi juridice. În mod
similar, în cazul în care o persoanã
fizicã sau juridicã se confruntã cu o
situaþie ce se impune a fi rezolvatã
de cãtre o autoritate competentã ori
o instanþã de judecatã, avocatul
sintetizeazã problema juridicã, o
traduce în limbaj juridic, identificã
instituþia competentã sã o soluþioneze ºi o adreseazã acesteia. Pe
scurt, complexitatea raporturilor
juridice ºi continua expasiune a volumului reglementãrilor pot fi gestionate numai cu ajutorul unor avocaþi bine pregãtiþi, dedicaþi ºi
având o înþelegere complexã a realitãþilor sociale.
Reporter: Care sunt ºansele pe
care le are un tânãr avocat pentru a
evolua profesional?
Petre Piperea: ªansele de reuºitã ale unui tãnâr avocat depind

nal, ci ºi personal, încurajând implicarea ºi iniþiativa.
Reporter: Cum caracterizaþi
mãsurile luate de Guvern pentru
susþinerea mediului de afaceri în
aceastã perioadã complicatã?
Petre Piperea: Din pãcate, din
discuþiile cu clienþii noºtri reiese cã
mediul de afaceri nu se simte sprijinit de autoritãþi. Nu simte cã existã
politici coerente ºi bazate pe o viziune clarã, astfel încât mediul privat, la rândul sãu, sã poatã elabora
o strategie sustenabilã. Dimpotrivã, mediul de afaceri simte cã trebuie sã facã faþã pe cont propriu
provocãrilor acestor vremuri. ªi în
aceastã privinþã, avocatul, prin intermediul serviciilor de consultanþã juridicã, este un partener ºi chiar
un sprijin pentru depãºirea provocãrilor vremurilor noastre.
Reporter: Vã mulþumim! n
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“Activitatea noastrã
era deja complet
digitalizatã cu mult Dreptul la viaþa
a avocatului,
înainte de pandemie” privatã
inviolabil
CEDO:

(Interviu cu Gabriel Biriº, Partner Biriº Goran SPARL)

e portalul justiþei existã multe acþiuni împotriva actelor emise de guvern sau de alte autoritãþi publice în contextul pandemiei, unele deja
finalizate, ne-a spus Gabriel Biriº, Partner Biriº Goran SPARL. Pandemia,mãsurilehaoticealeautoritãþilor,restricþiiledictateîngrabã,digitalizarea, profesionismul avocaþilor sunt câteva dintre temele abordate de
Gabriel Biriº în interviul de mai jos.

P

Reporter: Cât de afectatã este
activitatea caselor de avocaturã
dupã mai bine de un an ºi jumãtate
de probleme sanitare?
Gabriel Biriº: Inevitabil pandemia ne-a afectat ºi pe noi, atât din
cauza amânãrii unor proiecte de investiþii, cât ºi din cauza faptului cã,
cel puþin la început, a trebuit sã lucrãm mai mult de acasã ceea ce nu
este întotdeauna cel mai eficient
mod de a colabora în echipe mari.
Reporter: Digitalizarea se face
simþitã în domeniul dumneavoastrã de activitate?
Gabriel Biriº: Activitatea noastrã era deja complet digitalizatã cu
mult înainte de pandemie, iar forþarea digitalizãrii (chiar ºi la nivelul
de comunicare pe e-mail cu autoritãþile, lucru care era imposibil înainte) ne-a ajutat. Singurul impact
pe care pandemia l-a avut asupra
noastrã a fost cã nu am mai achiziþionat desktop-uri pentru colegii
noºtri, ci doar laptop-uri pentru a fi
mai pregãtiþi pentru lucrul de acasã, soluþie pe care însã, spre deosebire de alte firme de consultanþã,
noi nu o favorizãm.
Reporter: Credeþi cã se poate
ajunge în situaþia ca un avocat sã
nu-ºi mai poatã desfãºura activitatea din cauzã cã refuzã vaccinarea/testarea?
Gabriel Biriº: Este posibil, în
special în ceea ce priveºte accesul
la instanþe, dar nu cred cã se va
ajunge la imposibilitatea ca avoca-

þii nevaccinaþi sã nu îºi mai poatã
desfãºura activitatea. Oricum,
imensa majoritate a colegilor mei
(atât de firmã, cât ºi de breaslã)
suntem vaccinaþi, inclusiv cu doza
booster.
Reporter: Consideraþi cã restricþiile impuse de autoritãþi în ultima perioadã încalcã libertãþile individuale?
Gabriel Biriº: Este o discuþie
lungã, atât în ceea ce priveºte fondul (natura restricþiilor), dar mai
ales forma în care sunt adoptate. Sã
nu uitãm, libertãþile individuale
pot fi restrânse, dar doar prin lege.
Acest lucru nu s-a întâmplat mereu
ºi de aici a rezultat un întreg haos,
instanþele pronunþând deja soluþii
de anulare a unor HG-uri, ordine,
etc. Aº vrea sã adaug un lucru pe
care îl consider important: predictibilitatea complet inexistentã.
Introducerea de restricþii de pe o zi
pe alta, lipsa unei strategii pe termen mediu, acestea sunt lucruri
care ne afecteazã pe toþi. Nu pot
înþelege, nici ca avocat ºi, mai ales
nici ca cetãþean, cum a fost posibil
ca anul acesta în mai liderii noºtri
politici sã anunþe cã «am învins
pandemia», sã nu ia nicio mãsurã
în varã pentru a ne pregãti pentru
ce era evident cã va veni în toamnã.
Pentru ca mai apoi, atunci când valul al patrulea ne-a lovit, sã intre în
vrie ºi sã înceapã din nou cu mãsuri
de restricþie adoptate efectiv de pe
o zi pe alta… Cum ar fi fost acum,

Nu pot înþelege, nici ca avocat ºi, mai ales nici ca
cetãþean, cum a fost posibil ca anul acesta în mai
liderii noºtri politici sã anunþe cã «am învins
pandemia», sã nu ia nicio mãsurã în varã pentru a ne
pregãti pentru ce era evident cã va veni în toamnã.
Pentru ca mai apoi, atunci când valul al patrulea ne-a
lovit, sã intre în vrie ºi sã înceapã din nou cu mãsuri
de restricþie adoptate efectiv de pe o zi pe alta…"

dacã în mai anunþau cã începând cu
septembrie certificatul verde
devine obligatoriu? Cred cã situaþia noastrã ar fi fost incomparabil
mai bunã decât este azi…
Reporter: Existã dosare în care
”pandemia” sã aibã un rol principal
într-un proces?
Gabriel Biriº: Da, sunt multe
acþiuni împotriva actelor emise de
guvern sau alte autoritãþi publice,
unele deja finalizate. Echipa noastrã nu a fost însã implicatã în aceste
cazuri, având alte specializãri.
Reporter: Care sunt provocãrile
cu care vã confruntaþi în ultimii ani?
Gabriel Biriº: În mare sunt aceleaºi provocãri pe care le-am avut
mereu, nu aº putea menþiona unele
în mod special. Tehnologia a avut
ºi are un impact semnificativ asupra activitãþii noastre, dar asta e valabil în toate sectoarele.
Reporter: Ce strategie a abordat
casa de avocaturã pe care o reprezentaþi pentru a depãºi mai uºor
criza sanitarã/economicã?
Gabriel Biriº: Nu putem vorbi
de o crizã economicã, aºa cum a
fost cea din 2008 - 2010. Criza sanitarã a fost ºi este o problemã care
ne-a afectat, începând cu mãsurile
de lockdown luate anul trecut, dar
am reuºit sã asigurãm revenirea colegilor la birou. Am avut ºi colegi
care s-au infectat, din fericire niciunul nu a fãcut forme grave. Nu
am avut însã niciun caz de infectare
în birou, ceea ce aratã cã mãsurile
luate au funcþionat. Odatã cu vaccinul, lucrurile sunt din ce în ce mai
aproape de normal, acesta reducând semnificativ riscul unor
forme grave, ceea ce cred cã era
principalul motiv de teama în
rândul tuturor.
Reporter: Cum s-a modificat
piaþa în perioada pandemiei?
Gabriel Biriº: Nu am sesizat
modificãri semnificative, poate
doar cu excepþia faptului cã suspendarea controalelor fiscale, a
executãrilor silite ºi rambursarea
TVA cu control ulterior a redus cererea de servicii de asistenþã juridicã/fiscalã pe acest segment.
Reporter: Care este domeniul
care a ”produs” mai multe dosare
în instanþã?
Gabriel Biriº: Încã de când am

fondat Biriº Goran, cea mai mare
parte a dosarelor noastre în instanþã
sunt în contencios administrativ, în
special (dar nu numai) în ceea ce
priveºte litigii fiscale. Avem însã ºi
dosare comerciale, în special în legãturã cu neonorarea obligaþiilor
comerciale, dar ºi dosare de muncã.
Reporter: Cu ce probleme vã
confruntaþi tot mai mult ºi ce soluþii ar exista pentru rezolvarea
acestora?
Gabriel Biriº: Aº menþiona termenele extrem de lungi pentru soluþionarea dosarelor în instanþã, în
special atunci când vorbim de
sume mari pentru care recursul este
judecat de Înalta Curte, nevoia de
specializare a instanþelor (în special la curþile inferioare), dar ºi nevoia de specializare mai bunã a organelor de control, multe din litigiile ce ajung în instanþã putând fi
pur ºi simplu evitate.
Reporter: Cum puteþi defini activitatea modernã a unui avocat?
Gabriel Biriº: Un profesionist
onest concentrat mereu pe a gãsi
soluþiile cele mai bune pentru
clientul sãu.
Reporter: Care sunt ºansele pe
care le are un tânãr avocat pentru
a-ºi face un nume în aceastã profesie, în prezent?
Gabriel Biriº: Excelente! Este
mare nevoie de avocaþi cu pregãtire teoreticã foarte bunã, care doresc sã continue sã înveþe muncind.
Reporter: Cum caracterizaþi
mãsurile luate de Guvern pentru
susþinerea mediului de afaceri în
aceastã perioadã complicatã?
Gabriel Biriº: Bune, mai ales
þinând cont de spaþiul fiscal extrem
de modest.
Reporter: Care sunt aprecierile
dumneavoastrã faþã de fiscalitatea
din þara noastrã ºi ce credeþi cã ar
mai trebui fãcut în acest sector?
Gabriel Biriº: Am spus-o deja
în toate intervenþiile mele: fiscalitatea noastrã este pentru unii
mumã, pentru alþii ciumã. Sunt sectoare în care suntem foarte aproape
de paradisurile fiscale, altele – în
special salariile – unde fiscalitatea
este foarte mare. Trebuie sã ne facem ordine în sistemul fiscal cât
mai repede cu putinþã.
Reporter: Vã mulþumim! n

Autoritãþile centrale din Estonia au fost sancþionate recent de Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului (CEDO), pentru lipsa unor garanþii procedurale suficiente privind protejarea datelor în timpul confiscãrii ºi examinãrii ulterioare a laptopului ºi telefonului mobil ce aparþineau unui
avocat.
Este vorba despre cauza Särgava, în care un avocat din Estonia, membru în consiliul de administraþie al unor societãþi urmãrite pentru activitãþi
de crimã organizatã, a fost percheziþionat de autoritãþi ºi i s-au ridicat telefonul mobil ºi laptopul, ale cãror conþinuturi au fost copiate de poliþie pe
un hard disk extern. Avocatul a cerut restituirea bunurilor pe motiv cã
aparþineau firmei sale de avocaturã ºi erau utilizate pentru prestarea de
servicii juridice, dar solicitarea i-a fost respinsã de magistraþii din
Estonia.
CEDO a reþinut cã textul Convenþiei Europene a Drepturilor Omului nu
interzice ca avocaþii sã fie supuºi unor constrângeri când existã dovezi
credibile privind participarea lor la o infracþiune sau pentru combaterea
anumitor practici nelegale. Textul normativ prevede însã cã este esenþial
sã se prevadã un cadru strict pentru astfel de mãsuri, deoarece avocaþii
ocupã o poziþie vitalã în administrarea justiþiei ºi pot fi descriºi, în virtutea
rolului lor de intermediar între justiþiabili ºi instanþe, ca auxiliari ai
justiþiei.
Curtea a reþinut cã în dreptul estonian se poate efectua o percheziþie în
cazul în care existã o suspiciune rezonabilã cã obiectul se gãseºte într-o
incintã, iar mandatul de percheziþie trebuie sã specifice obiectul, locul ºi
motivele percheziþiei. Când este vorba de o percheziþie efectuatã la o firmã de avocaturã, aceasta trebuie sã fie autorizatã de judecãtor ºi avocatul
sã fie prezent la faþa locului.
Legislaþia estonianã însã nu precizeazã cum se poate sorta informaþia
obþinutã de autoritãþi de la un avocat atunci când acesta foloseºte aceleaºi
instrumente atât pentru activitatea proprie (care, în cazul de faþã, era una
suspectã), cât ºi pentru activitatea profesionalã (care e caracterizatã de
confidenþialitatea relaþiei avocat-client).
În dosarul Särgava, în mandatul de percheziþie judecãtorul estonian
nu a specificat cum se va face sortarea. Aceasta a fost efectuatã printr-o
cãutare bazatã pe cuvinte-cheie, dar o astfel de obligaþie nu decurgea din
legislaþia naþionalã, iar avocatul nu a fost de faþã la utilizarea acestor cuvinte-cheie care, fiind foarte generale, au dus ºi la accesarea unor documente private ale avocatului care nu interesau procedura penalã începutã contra sa.
În consecinþã, magistraþii CEDO au considerat cã a avut loc o ingerinþã
a statului în viaþa privatã a avocatului, viaþã privatã ocrotitã de articolul 8
din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului, fãrã ca aceastã ingerinþã
sã fie conformã legii. n

Factorul poºtal,
neinclus în
Regulamentul
GDPR
Regulamentul european privind
protecþia datelor cu caracter personal - 2016/679 – transpus în legislaþia naþionalã prin legea
nr.190/2018, nu include factorul
poºtal printre persoanele responsabile de protecþia datelor personale,
susþine profesor universitar dr. Mihai ªandru, din cadrul Institutului
de Cercetãri Juridice ”Acad.
Andrei Rãdulescu”, de pe lângã
Academia Românã.
În cadrul dezbaterii „Datele personale în mers: Poºtã ºi Curierat”,
organizatã recent de Societatea de
ªtiinþe Juridice, Mihai ªandru a
afirmat:
“Din perspectiva Regulamentului GDPR, poºtaºul nu rãspunde.
Dar, totuºi, cine rãspunde? Mie mi
se pare ciudat ca, în momentul în
care predau plicul poºtaºului, sã
tremur pânã când acesta ajunge la

destinatar. Din moment ce plãtesc
pentru asta, mi se pare cã riscul obþinerii datelor este transmis cãtre
poºtaº, chiar dacã nu ºtie ce se se
aflã în plic. În afarã de asta, nu mi
se pare rezolvabil sã vinã cineva sã
mã ia de guler ºi sã-mi spunã cã nu
am ales serviciul premium care
sã-mi protejeze datele sensibile ºi
am ales un serviciu prãpãdit. Nu
este în regulã. De ce ar trebui sã fac
o analizã a serviciilor de poºtã raportându-mã la datele din plic?
Aºadar, clar, curierul este operator
– aºa este prevãzut în Regulament”.
Domnul ªandru susþine cã nu
este în regulã faptul cã, în privinþa
pierderii datelor, legislaþia europeanã pare sã sancþioneze expeditorul, în loc sã îl aibã în vedere pe
adevãrul operator, care este curierul. n
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“Sperãm ca ºedinþele
de judecatã online sã
devinã regulã”
(Interviu cu Francisc Peli, Managing Partner PeliPartners)
n perioada stãrii de urgenþã au fost o serie de cauze care s-au desfãºurat
online, ne-a spus Francisc Peli, Managing Partner PeliPartners, într-un interviu. Printre altele, acesta ne-a precizat: ”Pe perioada stãrii de alertã
esteprevãzutînmodexpresdelegecãsepotdesfãºuraºedinþedejudecatã online. Avocaþii noºtri au fost prezenþi la ºedinþe de judecatã în care una
dintre pãrþi sau chiar ambele pãrþi au participat online. Sperãm ca aceste inovaþii sã devinã regulã ºi sã se menþinã ºi dupã încetarea stãrii de alertã”.

Î

Reporter: Anul trecut s-a împlinit un sfert de secol de activitate
avocãþeascã modernã. Ce înseamnã mai exact activitatea modernã a
unui avocat?
Francisc Peli: Un pas important
în evoluþia pieþei de avocaturã în
ultimii 25 de ani este apariþia avocaturii de consultanþã. În urmã cu
un sfert de secol aceastã ramurã a
avocaturii nu exista, iar acest domeniu se rezuma doar la litigii.
Odatã cu evoluþia pieþelor, nevoile
companiilor s-au diversificat. Primele firme de consultanþã au apãrut în anii 1995-2000, iar noi am
activat în aceastã ramurã încã de la
început. Am fost printre puþinii
care practicau avocatura de consultanþã la acea vreme, deci nu exagerez cu nimic dacã spun cã suntem
printre pionierii avocaturii de consultanþã în România. Am rãmas fideli acestei abordãri ºi ne-am perfecþionat, pentru a oferi astãzi servicii integrate clienþilor noºtri.
Reporter: Ce au adus bun cei 26
de ani ºi cu ce provocãri vã confruntaþi dupã 26 de ani de activitate
modernã?
Francisc Peli: În ultimii 26 de
ani putem observa o mai mare stabilitate în profesie, odatã cu
rãspândirea unor standarde profesionale. Astãzi ne aflãm într-o piaþã mult mai educatã a clienþilor,
care ºtiu foarte bine ce înseamnã
consultanþa ºi care determinã pro-

Dincolo de asta, putem spune cã
bãtãlia în acest domeniu se rezumã
mai degrabã la cotele de piaþã decât
la cifra de afaceri. Este ºi nepotrivit
sã gândim în termeni de bani atunci
când societatea este în dificultate;
dar ne putem structura în asemenea
manierã încât provocãrile perioadei sã ne întãreascã pentru anii ce
vin.
Dacã ne referim la situaþia noastrã, PeliPartners are, în acest moment, mãrimea potrivitã. Suntem o
casã de avocaturã full-service ºi
ne-am concentrat pe zone de expertizã clare - Corporate M&A, Finance&Banking, Real Estate, Competition&Commercial, Dispute Resolution. Am convingerea ca o sã
ieºim întãriþi din aceastã crizã.
Efectul crizelor este cã cei buni devin ºi mai buni.
În anul pandemic, PeliPartners
a asistat în unele dintre cele mai
mari tranzacþii semnate în România. Am avut o victorie de etapã
într-un mare proces cu Consiliul
Concurenþei. De asemenea, am
avut cele mai mari tranzacþii M&A
din sfera non-bancarã, cel mai
mare proiect din energie verde ºi
cea mai mare restructurare bancarã din România.
Reporter: Ce strategie a abordat
casa de avocaturã pe care o reprezentaþi pentru a depãºi mai uºor criza sanitarã/economicã?
Francisc Peli: Am fost tot tim-

Odatã cu evoluþia pieþelor, nevoile
companiilor s-au diversificat. Primele firme
de consultanþã au apãrut în anii 1995-2000,
iar noi am activat în aceastã ramurã încã de
la început. Am fost printre puþinii care
practicau avocatura de consultanþã la acea
vreme, deci nu exagerez cu nimic dacã spun
cã suntem printre pionierii avocaturii de
consultanþã în România".

fesioniºtii din piaþa avocaturii de
consultanþã sã fie tot timpul deschiºi cãtre nou, sã fie în pas cu
evoluþiile din piaþã. Mai mult, în
zona de consultanþã existã foarte
multã competiþie pe toate palierele,
iar pentru a te menþine în pole position este nevoie de adaptare imediatã la cerinþele pieþei, deschidere
cãtre clienþi ºi o bunã înþelegere a
standardelor profesionale.
Reporter: Cum trec casele de
avocaturã prin perioada de crizã
produsã de pandemie ºi cum este
afectatã activitatea lor de aceastã
crizã?
Francisc Peli: Criza este resimþitã diferit de casele de avocaturã,
în funcþie de backgroundul, mãrimea ºi experienþa anterioarã. Cel
mai bine adaptaþi, cu o experienþã
mai bogatã, sunt avantajaþi în crizã.

pul disponibili pentru clienþi, iar de
luni bune ne-am întors la birou
pentru a le fi cât mai aproape cu putinþã, respectând, bineînþeles, regulile impuse de situaþia curentã.
Am cãutat sã obþinem o cât mai
mare varietate în proiecte, astfel
încât sã ajungem la o stabilitate
crescutã. Astfel, am fost implicaþi
în proiecte care au angrenat experþii noºtri pe toate ariile de expertizã.
Am targetat mai mult tranzacþiile semnificative din diverse zone
versus proiecte uzuale de consultanþã pe care, oricum, clienþii au
încercat sã le transfere cât mai mult
cãtre resursele inhouse. Valoarea
totalã a proiectelor în care PeliPartners a fost implicat în ultimul an
depaºeºte 750 milioane de euro.
Printre proiectele asistate de Pe-

Am avut câteva
situaþii unde cauzele
au fost amânate din
cauza îmbolnãvirii
completului de
judecatã, dar acelea
au fost situaþii
excepþionale. Pe de
altã parte,
implementarea
dosarului electronic
ºi programarea
ºedinþelor pe ore au
ajutat procesul de
judecatã ºi au
facilitat accesul la
instanþe".

liPartners în anul pandemic
2020-2021, în funcþie de valoarea
tranzacþiei, se numãrã:
ü Asistenþa acordatã unui mare
grup de infrastracturã european cu proiecte în România estimate la 1 miliard de euro în definitivarea strategiei de raportare la partenerii contractuali
esenþiali;
ü Asistenþa acodatã grupului Saint Gobain pentru achiziþia Duraziv;
ü Asistenþa acordatã grupului
Banca Transilvania pentru
achiziþia Certinvest;
ü Asistenþa acordatã fondului Oresa la vânzarea Kiwi Finance;
ü Asistenþa acordatã Portland
Trust la vânzarea celui mai
mare proiect fotovoltaic în
dezvoltare în România;
ü Asistenþa acordatã Adventum
în procesul de achiziþie a Hermes Business Campus;
ü Asistenþa acordatã grupului
Mitiska REIM în procesul de
refinanþare a întregului sãu
portofoliu din România;
ü Asistenþa acordatã Macquarie
Group în procesul de vânzare a
complexului de clãdiri de birouri Floreasca Park;
ü Asistenþa acordatã Skanska în
procesul de vânzare a clãdirilor 6.2 ºi 6.3 din Campus 6 Bucureºti;
ü Asistenþa acordatã unei banci
de top într-un proces de restructurare pentru un pachet de
facilitãþi acordat unui client
strategic.
Reporter: Ce modificãri aþi observat în piaþa pe care activaþi (sunt
segmente unde a scãzut cererea
serviciilor sau, dimpotrivã, segmente unde numãrul solicitãrilor
au crescut ºi care sunt acestea)?
Francisc Peli: Anul pandemic a
adus cu sine o creºtere a zonei de litigii. În general PeliPartners a crescut, însã, ºi pe zonele tranzacþiilor,
comercial, concurenþã, GDPR,
pentru cã am reuºit sã fim implicaþi
în cele mai mari ºi mai vizibile proiecte. În situaþii complicate, clienþii par sã ne considere o opþiune
preferabilã.
În piaþã au revenit în ultimele
luni un numãr oarecare de tranzac-

þii cu valori mai mici, ceea ce este
un semn bun, dar cred cã mai este
mult pânã la o revenire în întregime.
Reporter: În ce domeniu au fost
deschise anul acesta cele mai multe
procese în instanþã?
Francisc Peli: Am observat o
creºtere a numãrului de litigii din
zona de construcþii, achiziþii publice ºi corporate.
Reporter: Cum evolueaza segmentul pe care activaþi ºi care sunt
cele mai arzatoare problematici din
domeniu?
Francisc Peli: Segmentul avocaturii de consultanþã creºte constant, iar casele de avocaturã trebuie sã se adapteze ºi sã rãspundã cerinþelor care vin din partea clienþilor.
Noi suntem o firmã full-service
ºi trebuie sã abordãm atât situaþiile
globale, cât ºi cu input din partea
fiecãrei arii de practicã în parte.
Am decis sã fim coereþi pe aceastã
strategie ºi sã ne concetrãm pe consolidare în perioada urmãtoare.
Aceastã crizã va aduce schimbãri majore pe plan tehnologic, al
abordãrii de business, al accesului
la resurse, inclusiv financiare.
Cine va înþelege aceste schimbãri
ºi se va adapta lor, va rãmâne relevant. Preocuparea noastrã principalã este sã ne actualizãm competenþele ºi sã ne valorificãm cei 20
de ani de experienþã astfel încât sã
rãspundem corect acestei provocãri. Nu am niciun dubiu cã o vom
face foarte bine - Once a powerhouse, always a powerhouse.
Reporter: Care sunt cei mai
mari clienþi cu care lucraþi ºi pe ce
segment?
Francisc Peli: Suntem implicaþi
în proiecte majore pe toate ariile
noastre de expertizã. Lucrãm mult
cu bãnci, ca entitãþi conservatoare
care valizeazã munca noastrã prin
încrederea pe care ne-o dau. Aici
intermediem finanþãri ºi refinanþãri în zona de energie, tech, medical ºi real estate.
În ceea ce priveºte zona de concurenþã, lucrãm cu asociaþii care ne
acordã încrederea deplinã, iar aceastã încredere o vedem în rândul
oamenilor din fiecare industrie cu
care interacþionãm.

Totodatã, clienþi importanþi
avem ºi în zona de real estate. Suntem destul de cunoscuþi pe zona
aceasta, dar asta se datoreazã în
principal mãrimii tranzacþiilor – se
întâmplã ca în real estate sã se
încheie cele mai mari tranzacþii în
România. Dar practicile noastre
sunt active toate laolaltã ºi distribuite echilibrat.
Reporter: Cu ce dificultãþi vã
confruntaþi tot mai mult în ultima
perioadã?
Francisc Peli: Bugetele pe proiecte au fost diminuate, iar bariera
fizicã a influenþat în mod negativ
activitatea industriei.
Totuºi, noi am reuºit sã facem
faþã cu brio acestor dificultãþi. Senioritatea noastrã în domeniu, faptul cã dispunem de consultanþi cu
experienþã ºi suntem foarte bine
angrenaþi la realitatea pieþei ne-au
adus rezultate bune chiar ºi în acest
context dificil.
Mai mult, am reuºit sã compensãm diminuarea bugetelor pe proiecte printr-o echipã compactã ºi
eficientã, care a fost mereu acolo
pentru a da tot ce e mai bun ºi a-ºi
oferi toatã experienþa ºi expertiza

pentru atingerea rezultatelor dorite.
Nu în ultimul rând, aºa cum
am spus ºi anterior, am depãºit ºi
bariera fizicã impusã de pandemie, pentru cã noi am revenit la
birou de câteva luni ºi suntem
alãturi de clienþii noºtri,
bineînþeles, respectând cu stricteþe regulile sanitare.
Reporter: Având în vedere contextul actual, credeþi cã ar putea
exista procese online? Cu judecator, procuror, avocaþi...
Francisc Peli: În perioada stãrii
de urgenþã au fost o serie de cauze
care s-au desfãºurat online, ceea ce
a arãtat cã se poate. Pe perioada
stãrii de alertã este prevãzut în mod
expres de lege cã se pot desfãºura
ºedinþe de judecatã online. Avocaþii noºtri au fost prezenþi la ºedinþe
de judecatã în care una dintre pãrþi
sau chiar ambele pãrþi au participat
online. Sperãm ca aceste inovaþii
sã devinã regulã ºi sã se menþinã ºi
dupã încetarea stãrii de alertã.
Reporter: Au existat/existã amânãri de speþe mai mult decât
într-un an obiºnuit?
Francisc Peli: Am apreciat
efortul fãcut de completele de judecatã de a þine ºedinþele cu aceeaºi
frecvenþã. Am avut câteva situaþii
unde cauzele au fost amânate din
cauza îmbolnãvirii completului de
judecatã, dar acelea au fost situaþii
excepþionale. Pe de altã parte, implementarea dosarului electronic ºi
programarea ºedinþelor pe ore au
ajutat procesul de judecatã ºi au facilitat accesul la instanþe.
Reporter: Mulþumesc! n

Suntem implicaþi în proiecte majore pe toate
ariile noastre de expertizã. Lucrãm mult cu
bãnci, ca entitãþi conservatoare care
valizeazã munca noastrã prin încrederea pe
care ne-o dau. Aici intermediem finanþãri ºi
refinanþãri în zona de energie, tech, medical
ºi real estate".

