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Ioan Roman, Partener Maravela & Asociații: Ne mândrim cu
o rată de succes de peste 80% în disputele în care
intervenim. Practica de litigii generează în prezent
aproximativ 40% din volumul total de activitate al firmei
09 Decembrie 2015   |   Andrei Delcet

Ioan Roman, coordonator departament Litigii - Maravela & Asociaţii, a acordat un interv iu BizLawy er

 Tw eet  0  Share 0

Avocatul Ioan Roman, promovat

luna trecuta partener la Maravela

& Asociaţii şi co-coordonator al

departamentului de litigii, a

declarat intr-un interviu acordat

BizLawyer ca pasul inainte in

cariera a venit ca o consecință

firească a cumulului de realizări

în materia soluționării disputelor.

Cheia în care ar trebui privit

acest pas este una a extinderii

forțelor din punct de vedere al

coordonării activității firmei în

general și al coordonării

departamentului de litigii în

particular. El participa activ la

gestionarea fiecărui dosar de

care se ocupă departamentul de litigii, nivelul de participare variind, în funcție de natura și

complexitatea dosarelor, de la contactul cu clientul, stabilirea strategiei și revizuirea actelor

procesuale până la asigurarea reprezentării în instanță. Ioan Roman spune ca secretul succesului de

care se bucura firma in aceasta arie de practica constă în trei elemente foarte importante: o foarte

mare atenție acordată strategiei,  configurata în detaliu atât la momentele cheie ale dosarului, cât și

pentru fiecare termen, tratarea cu minuțiozitate a fondului dosarului și a aspectelor de drept

substanțial (problemele de drept ce constituie obiectul dosarelor), nu doar a aspectelor procedurale

și, nu in ultimul rand, comunicarea foarte strânsa cu clientul, menținându-l informat (și astfel,

implicat) de o manieră concisă și clară, astfel încât să poată înțelege despre ce este vorba în dosar și
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să poată acorda suportul necesar,

acolo unde este cazul. 

Parcurgeti, in cele ce urmeaza, interviul

acordat de Ioan Roman, coordonator al

departamentui de Litigii din firma de

avocatura Maravela & Asociaţii.

BizLawyer: Domnule Roman, de la 1

noiembrie aţi făcut un pas înainte în carieră, devenind partener al

firmei Maravela & Asociaţii. În ce cheie trebuie inţeleasă această

promovare: consolidare a departamentului pe o activitate în

creştere, linie de business nouă, ce urmează a fi dezvoltată în viitor,

accent ulterior pe alte segmente precum arbitraj sau penal-

comercial? 

Ioan Roman: Maravela & Asociaţii a reușit sa aibă numeroase realizări în

materia soluționării disputelor. Vorbim de creștere pe toate planurile, de la

portofoliul de clienți și numărul de mandate ce ne-au fost încredințate, până

la numărul de avocați, numărul de arii de practică acoperite și, foarte

important, numărul de victorii obținute în disputele în care am reprezentat

clienții. M-am alăturat cu încredere de la bun început firmei, iar promovarea

mea a venit ca o consecință firească a cumulului de realizări detaliat

anterior. Cheia, așadar, în care ar trebui privit acest pas, este una a

extinderii forțelor din punct de vedere al coordonării activității firmei în

general și al coordonării departamentului de litigii în particular. În prezent, echipa Maravela & Asociații acoperă

toate ariile de practică în materia soluționării disputelor, inclusiv dreptul penal al afacerilor și arbitraj și urmărim în

mod corespunzător să dezvoltăm în egală măsură practica firmei în toate domeniile de referință. Putem astfel

discuta, în termen de planuri de viitor, mai degrabă de o dezvoltare în ritm susţinut a portofoliului de clienți și

mandate, precum și a numărului de avocați. 

    -   Câţi litigatori sunt azi la Maravela & Asociaţii şi ce procent din volumul total de activitate al

firmei acoperă practica de litigii acum? 

Echipa specializată în soluționarea disputelor întrunește 11 avocați experimentați. Printre aceștia se numără 5

dintre partenerii firmei, inclusiv doi coordonatori ai practicii de litigii, coordonatorul practicii de arbitraj,

coordonatorul practicii de insolvență și al celei de white collar crime, un partener specializat exclusiv în

insolvență, precum și avocați colaboratori specializați în litigii civile, comerciale, contencios administrativ,

insolvență, white collar crime, căi alternative de soluționare a disputelor.

Practica de litigii generează în prezent aproximativ 40% din volumul total de activitate al firmei. 

   -    Cum lucrează echipa? Cine coordonează proiectele? Până unde se implică avocatul Ioan

Roman, cordonatorul, în fiecare caz?  Doar la stabilirea strategiei, acolo unde este necesară

verificarea perspectivelor juridice, sau şi pe parcursul cazului?

Particip activ la gestionarea fiecărui dosar de care se ocupă departamentul de litigii, nivelul de participare variind,

în funcție de natura și complexitatea dosarelor, de la contactul cu clientul, stabilirea strategiei și revizuirea

actelor procesuale până la asigurarea reprezentării în instanță. 

    -    Prin ce anume vă diferențiați, care sunt abilităţile speciale ale firmei în materie de litigii? Care

sunt ingredientele reputaţiei de care firma se bucură pe această arie de practică?

În primul rând, mă bucur să pot sublinia faptul că ne mandrim de o rată de succes de peste 80% în disputele în

care intervenim. Secretul constă în trei elemente foarte importante: (i) o foarte mare atenție acordată strategiei,

pe care o configurăm în detaliu atât la momentele cheie ale dosarului, cât și pentru fiecare termen, (ii) tratăm cu

minuțiozitate fondul dosarului și aspectele de drept substanțial (problemele de drept ce constituie obiectul

dosarelor), nu doar aspectele procedurale, și (iii) comunicăm foarte strâns cu clientul, menținându-l informat (și

astfel, implicat) de o manieră concisă și clară, astfel încât să poată înțelege despre ce este vorba în dosar și să

ne poată acorda suportul necesar, acolo unde este cazul. 

   -    Cum interacţionează echipa de litigii cu celelalte departamente din firmă? Când şi cum

colaborează, într-un caz?

În fiecare dosar, departamentul de litigii colaborează strâns cu departamentul de consultanță. Nici nu s-ar putea

altfel, până una alta consultanța intervine în analiza, disecarea și tratarea fondului problemei de drept din spatele

fiecărui litigiu. În orice materie, avocații de consultanță oferă un input important, participând cu argumente solide

la redactarea strategiei de atac sau apărare. 

   -    Care ar fi „profilul” clienţilor asistaţi de avocaţii de litigii de la Maravela & Asociaţii în ultimul

an? Fonduri, bănci, investitori strategici, firme de talie mare sau preluaţi şi clienţi mai mici,

antreprenori locali etc.? 

Avem un portofoliu bogat şi variat, compus din companii multinaționale, instituții financiare bancare și

nebancare,  persoane fizice (investitori privați strategici sau actori în dosare white collar crime), firme

internaționale de avocatură care ne subcontractează servicii aferente jurisdicției române, autorități centrale.

   -    Au existat firme de talie foarte mare, cu alonjă globală, care v-au cerut sprijinul în această arie

de practică? Ce anume aţi făcut pentru ele? 

finantarilor, dar jucatorii

internationali revin treptat si

analizeaza proiecte din Romania.

Profilul clientului in aceasta arie de
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Da, avem firme de nivel global care au apelat la serviciile noastre, de altfel unii dintre cei mai mari actori mondiali

în domenii precum producția de echipamente sportive şi de agrement, industria auto, telecomunicații, farma și

servicii medicale, rețele edilitare de apă, energie & resurse naturale etc. Serviciile de reprezentare acordate

acestor clienți au privit o gamă largă de dispute acoperind multe domenii de practică, precum dispute

contractuale, litigii privind proceduri de achiziție publică și contencios administrativ, litigii colective și individuale

de muncă, insolvență, recuperări de creanțe (gestionăm portofolii de zeci de dosare de acest tip pentru mari

clienți corporativi), evacuări, executări silite, dreptul penal al afacerilor etc. 

   -    Care au fost cele mai complicate dosare în care aţi asistat un client în acest domeniu de

practică, în ultimul an? De unde a venit dificultatea în aceste cazuri? 

Am reprezentat una dintre cele mai mari companii specializată în managementul proiectelor de investiții cu

privire la un contract de consultanță extrem de complex, încheiat cu o autoritate de Stat. Dificil și interesant în

acelasi timp, datorită sumelor aflate în joc, a contractelor tip FIDIC, a normelor europene aplicabile.

Un alt exemplu îl reprezintă o dispută în care reprezentăm o autoritate centrală împotriva uneia dintre cele mai

mari companii românești implicate în comerțul cu produse metalurgice, un litigiu multidisciplinar ce implică peste

17 dosare aflate în prezent pe rolul instanțelor. Nu în ultimul rând trebuie să amintesc un litigiu cu implicații în

materie administrativă și fiscală privind înființarea și gestionarea unui important parc industrial din România.

Cauza este relevantă atât prin prisma sumelor în joc cât și din perspectiva modului în care autoritățile statului

înțeleg să facă aplicarea legislației fiscale incidente.

   -    Care a fost cel mai complex proiect de acest tip în care a fost implicată firma în ultimii ani şi

care au fost particularităţile acestuia?

Exemplul menționat anterior referitor la reprezentarea unei autorități centrale într-un litigiu multidisciplinar ce

implică peste 17 dosare aflate în prezent pe rolul instanțelor este, din punctul meu de vedere, răspunsul la

întrebarea dumneavoastră.

   -     Au existat clienţi sau cazuri în care aţi lucrat şi în alte jurisdicţii? Ce tip de proiecte au fost?

Da, există numeroase situații în care disputele depășesc granițele jurisdicției noastre, fie că este vorba de

obțineri de acte de executare, de recuperări de bunuri, măsuri asigurătorii etc. În aceste condiții, selectăm și

coordonăm echipe locale de avocați, din respectivele jurisdicții.

  -     Sunt implicaţi litigatorii firmei şi în arbitraje? Câte arbitraje aveţi pe rol în acest moment şi la ce

curţi - interne şi internaţionale? Care este suma pretenţiilor din aceste dosare? 

Trei dintre partenerii firmei au o experiență îndelungată în arbitraje internaționale și locale, fiind implicați în dosare

răsunătoare cu mize uriașe. De altfel, am fost incluși recent de catre Ministerul Finantelor în panelul firmelor de

avocatură avute în vedere pentru a reprezenta Romania în fata ICSID. 

  -     Care a fost cea mai importantă victorie, pentru dumneavoastră, obţinută pentru un client pe care

îl asistaţi? Ce volum de muncă a presupus acest proiect?

Au fost obținute multe victorii foarte importante întrucât, după cum spuneam, avem o rată de succes de peste

80%. Mi-ar fi imposibil să mă opresc la un singur exemplu, întrucât criteriile de definire a unei victorii drept

„importantă” sunt numeroase (suma aflată în joc, dificultatea obținerii unei anumite soluții, complexitatea

dosarului, importanța pe care o anumită soluție o are pentru un anumit client în situația dată etc. Pot da, pe de o

parte, exemplul victoriilor consistente obținute în unul din cele mai complexe portofolii de dosare pe care le-am

gestionat în materie de insolvență, și în care am îmbunătățit considerabil situația procesuală a clientului până în

acest moment. Pot da, de asemenea, exemplul unei soluții de achitare obținută într-un dosar privind infracțiuni

de evaziune fiscală și spălare de bani, soluție care în ultimul timp este destul de greu de obținut. Nu aș uita nici

milioanele de EUR recuperate pentru clienții noștri în dispute contractuale. 

   -    Veţi dezvolta activitatea pe această arie de practică în 2016? Ce vă propuneţi? Care sunt

principalele linii strategice ale firmei pentru această practică?

Avem multe planuri, însă ele rămân confidențiale prin definiție, atunci când vorbim de strategie. Putem spune

doar că menținerea standardelor ridicate de calitate a lucrărilor, extinderea permanentă a portofoliului de clienți –

precum și a echipei, în mod corespunzător - reprezintă direcții cheie pentru noi la orice moment. 

Ioan Roman deţine o experienţă semnificativă și cunoștințe deosebite

în domeniile litigii, arbitraj și căi alternative de soluționare a disputelor,

fiind recunoscut pentru rigurozitatea abordării dosarelor, raționamentul

impecabil în creionarea strategiilor litigioase, precum și pentru soluțiile

inovatoare. De-a lungul carierei sale, Ioan a reprezentat cu succes

companii activând într-o gamă variată de industrii şi sectoare economice

precum și autorități publice, în litigii și arbitraje privind probleme

comerciale, proceduri de insolvenţă, dispute administrative şi de muncă,

executări silite, achiziţii publice și arbitraj local și internațional. Anterior

colaborării cu Maravela & Asociații, Ioan a profesat în reputate firme de

avocatură românești și internaționale, precum Tonucci & Partners, SPV Legal, BPV Grigorescu

Ștefănică.

În cadrul Maravela & Asociații, Ioan a dat dovadă de calități profesionale deosebite, coordonând

cu succes dispute deosebit de complexe, dintre care cele mai recente includ: reprezentarea

unei autorități centrale într-o dispută înglobând 17 dosare în valoare de milioane de euro,

referitoare la o importantă companie privatizată; reprezentarea unuia dintre cei mai mari

producători mondiali de echipamente sportive în legătură cu frauda în valoare de milioane de

euro, săvârșită de un partener comercial; coordonarea unor portofolii de zeci de dosare litigioase

aparținând unor companii multinaționale de prim rang etc. 

http://www.maravela.ro/team/ioan-roman/

