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Cum lucreaza penaliștii de la Maravela & Asociații. Ioan Roman (Partener): Am
simțit o creștere semnificativa a activitații în sfera dreptului penal, fiindu-ne
încredințate numeroase mandate în acest an, în raport cu anii precedenți

Practica de Drept Penal-Comercial a firmei Maravela & Asociatii va contribui anul acesta cu cca. 10
procente la totalul veniturilor casei de avocatura. Echipa de penalisti este formata din 6 avocati care
lucreaza sub coordonarea partenerului Ioan Roman. Acestora li se adauga, complementar, specialiști fiscali
și avocați din alte departamente ale firmei, în cazul mandatelor pluridisciplinare.
”Am simțit o creștere semnificativa a activitații în sfera dreptului penal, fiindu-ne încredințate numeroase mandate
în acest an, în raport cu anii precedenți. Din punct de vedere al activitații noastre, majoritatea cazurilor de care ne
ocupam, sunt instrumentate de catre structurile specializate ale parchetelor, respectiv DNA și DIICOT”, a precizat
pentru BizLawyer Ioan Roman (foto stanga), partener Maravela & Asociatii.
“De altfel, consideram ca activitatea procurorilor DNA și DIICOT are o eficiența evident sporita în acest an,
comparat cu cea din anii precedenți, fapt lesne de observat și prin prisma interesului ridicat pe care media îl are
asupra subiectelor de profil, prezente în numar crescut”, a completat Sergiu Dragoianu (foto dreapta), Associate
Maravela & Asociatii.
Firma gestioneaza in acest moment un numar de 10 mandate, încredințate în anul curent, care se afla în plina
desfașurare. Printre acestea sunt si câteva mandate de evaziune fiscala. „Pentru o abordare eficienta și completa a
unui asemenea mandat este desigur nevoie de un specialist în domeniul fiscal. Deținem in-house un specialist tax
advisor și avem și colaboratori externi în cazul în care resursele interne nu sunt suficiente”, a aratat coordonatorul
departamentului de Penal-Comercial al firmei Maravela & Asociatii.

Cele mai des întâlnite probleme ale clienților
Intr-un top al celor mai frecvente greseli pe care le fac clientii firmei care ajung ajung in sfera penal-comercialului,
avocatii Maravela & Asociatii mentioneaza pe primul loc neînțelegerea regimului fiscal și evitarea apelarii la
serviciile unui specialist, pâna în momentul în care este declanșata o investigație. „Având în vedere complexitatea
și dinamicitatea legislației fiscale, este dificila atât înțelegerea cât și aplicarea prevederilor legale într-o maniera
corespunzatoare și comprehensiva, fara ajutorul unui profesionist. În plus, în eventualitatea unei nereguli, este
extrem de dificila și puțin plauzibila remedierea acesteia pe cont propriu, existând un risc crescut al agravarii
situației”, a explicat Ioan Roman.
Cât despre cele mai des întâlnite probleme ale clienților, partenerul casei de avocatura menționeaza ascunderea
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veniturilor sau declararea parțiala a acestora, neasigurarea în privința deținerii unei contabilitați corecte,
transparente și actualizate a firmei, acest fapt rezultând în reacții negative traduse în sancțiuni din partea
autoritaților.
Tot la capitolul greșelilor, Sergiu Dragoianu spune ca, in cazurile de evaziune fiscala, este deseori întâlnita
capcana mimicitații, în sensul în care unii agenți economici copiaza neregulile celorlalți, bazându-se pe o lipsa de
reacție din partea autoritaților. De asemenea, des întâlnite sunt neregulile/greșelile în cazul lipsei de documente
justificative. ”Aceasta lipsa denota autoritaților o potențiala tranzacție fictiva, când de fapt este de cele mai multe
ori vorba de o neatenție din partea agentului economic. Semnarea documentelor fara a le citi cu atenție în prealabil
este de asemenea o greșeala recurenta, iar lista poate continua”, spune avocatul Maravela & Asociatii.
In completare, riscurile vazute de avocatii de penal-comercial, la care se expun administratorii/actionarii firmelor,
survin din necitirea în prealabil a documentelor și semnarea astfel a acestora, lipsa documentelor justificative în
urma efectuarii unor cheltuieli/tranzacții. „Desigur prevenția este cea mai buna abordare, pe care o recomandam
clienților noștri iar, pe lânga atenție și diligența sporite, recomandam apelarea la profesioniști, daca nu înainte de
un eventual incident, atunci cu celeritate, în momentul demararii anchetei”, nuanteaza coordonatorul echipei de
penalisti ai firmei Maravela & Asociatii.
In opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa il faca omul de afaceri/administratorul firmei, atunci cand este cautat
de procurori si i se aduc invinuiri este apelarea unui profesionist. În eventualitatea convocarii la o audiere, acesta
trebuie sa nu mearga neînsoțit, caci etapa de urmarire penala în reglementarea actuala este foarte importanta,
aceasta presupunând strângerea de probe, iar lipsa unui ajutor de specialitate în aceasta faza poate face ca
soluționarea favorabila a cazului sa devina greoaie.
„În plus, trebuie avut în vedere faptul ca astfel de situații pot degenera foarte rapid din punct de vedere al calitații
procesuale a faptuitorului, în sensul în care acesta se poate regasi în situația în care este convocat în calitate de
martor, iar ulterior sa capete calitatea de suspect în cauza”, precizeaza Sergiu Dragoianu.

Training-uri pentru clienți si audituri de protecție
Firma Maravela & Asociatii organizeaza cu regularitate training-uri pentru clienți, nu doar cu privire la dreptul
penal. Indiferent de aria de practica însa, avocatii au grija sa semnaleze factorii de risc ce pot avea implicații de
natura penala.
Avocatii realizeaza si audituri de protecție pentru companii care ar putea avea probleme de natura penala, in
momentul de fata fiind implicati in trei astfel de proceduri, dar nu au oferit detalii suplimentare, spunand ca
informațiile sunt extrem de delicate și confidențiale.
’’Din pacate se face apel la serviciile noastre doar în momentul în care deja au aparut semnele clare ale unor
infracțiuni. Clienții sunt mai degraba reactivi și nu proactivi cu privire la aceasta tema”, a aratat Ioan Roman. In
astfel de situatii, se lucreaza cu o echipa restrânsa, formata din profesioniștii esențiali în asemenea mandate și
anume penaliști, fiscaliști și contabili, avocați specialiști în drept comercial și administrativ.
„Atunci când sunt trase concluziile, o regula de aur este desigur cea a pastrarii celui mai ridicat grad de
confidențialitate a informațiilor, în masura posibilului. Propunem ulterior tragerii concluziilor o anumita strategie
clientului, explicând și argumentând masurile sugerate și riscurile aferente, iar în masura în care clientul își asuma
aceste riscuri și este dispus sa aplice strategia, mergem mai departe împreuna în desfașurarea mandatului”, a aratat
Ioan Roman.
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Firma de avocati a fost apelata de-a lungul timpului de clienți importanți din punct de vedere al taliei acestora,
pentru a efectua investigații interne în urma carora au fost analizate riscuri generate de unii angajati. In astfel de
cazuri, avocatii Maravela & Asociatii lucreaza direct cu echipa legala in house a clientilor și cu reprezentanții
structurii de conducere, la nivel superior.
“Fiind alaturi de clienții noștri, în momentul sesizarii unor asemenea nereguli preferam o abordare directa, țintind
spre rezolvarea în intern a unei asemenea situații, între angajator și angajat, în funcție desigur, de gradul de risc
detectat”, a precizat Ioan Roman. “Oferim servicii complete de consultanța și în sfera dreptului muncii și a
restructurarilor așadar, desigur, putem asista clienții la disponibilizarea factorilor de risc,” a adaugat Sergiu
Dragoianu.

Atuurile care diferentiaza Maravela & Asociatii de celelalte firme
Maravela & Asociatii gestioneaza în prezent mandate interesante de evaziune fiscala, trafic de influența,
cumparare de influența, dare/luare de mita, fraudarea fondurilor europene, în numeroase industrii, cele mai
importante fiind însa din sfera serviciilor financiare, industria auto, construcții și IT. Printre clienti sunt atât
persoane fizice, cât și companii sau corporații.
In astfel de cazuri, tarifarea este mixta, folosindu-se atât facturare per proiect, cât și orara, in functie de fiecare
mandat în parte.
Printre atuurile care diferentiaza Maravela & Asociatii de celelalte firme de avocati care au departamente de
penal-comercial, abordarea profesionista din cât mai multe unghiuri este esentiala. “Consider ca, pe lânga
experiența și portofoliu, pluridisciplinaritatea echipei, asigurând o abordare profesionista din cât mai multe
unghiuri, este un factor diferențiator, dar și decisiv, în momentul selectarii unei case de avocatura”, a nuantat Ioan
Roman.
Partenerul Maravela & Asociatii spune ca dreptul penal al afacerilor/white collar crime este un subiect sensibil si
un teritoriu delicat. “Nu ne propunem dezvoltarea acestuia în sensul creionarii unei strategii aplicabile imediat
pentru dezvoltarea acestui departament, ci suntem aici pentru clienții noștri în eventualitatea confruntarii acestora
cu o asemenea situație și mai mult, pentru prevenirea unei astfel de situații, prin consilierea preventiva și
training-urile sus-menționate”, a conchis Ioan Roman.
Dispunând de un portofoliu de clienti de renume, printre care corporatii multinationale, importante companii
românesti, investitori privati, autoritati publice si companii de Stat, Maravela & Asociatii se adreseaza tuturor
sectoarelor de afaceri, oferind servicii complete si de cea mai înalta calitate în domeniile avocaturii, consultantei
fiscale si insolventei. Firma este anual multi-premiata international si inclusa în directoarele internaționale de
specialitate iar coordonatorii ei sunt recomandati în clasamentele de profil. În plus, Maravela & Asociatii este
membru si reprezentant pentru jurisdictia româna a doua retele internationale de avocatura de business.
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