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În cadrul casei de avocatură MPR Partners / Maravela,
Popescu & Roman lucrează în prezent o echipă de
aproximativ 26 de avocaţi.

Ioan Roman, partener fondator al casei de avocatură MPR
Partners / Maravela, Popescu & Roman, a spus că în ultimele
şase luni, un an, au început să apară din ce în ce mai multe
litigii în care mediul privat intră în conflict cu autorităţile
statului din mai multe motive, spre exemplu din motive
fiscale sau de infrastructură.

„La nivel de litigii mari, în ultimele şase luni, un an, au început să apară foarte multe litigii care au legătură cu
statul, în care mediul privat vine în conflict cu autorităţile fie pe latură fiscală, fie pe infrastructură. Tot felul de
contracte executate pentru care nu şi-au încasat onorariile“, a spus în cadrul emisiunii de business ZF Live Ioan
Roman, partener fondator al casei de avocatură MPR Partners / Maravela, Popescu & Roman, fondată în 2014.
Casa de avocatură MPR Partners / Maravela, Popescu & Roman a trecut recent printr-un proces de rebranding.
Astfel, şi-a schimbat numele din Mara vela şi Asociaţii în MPR Partners / Mara vela, Popescu & Roman. „Am
schimbat numele pentru că un singur nume aducea senzaţia că există un singur pol în firmă şi am dorit să trecem
peste acestă etapă, pentru că în firmă toţi partenerii lucrează la acelaşi nivel“, a explicat în cadrul emisiunii ZF
Live Alina Popescu, partener fondator al MPR Partners / Ma ravela, Popescu & Roman.

Avocatul Ioan Roman a adăugat că, în ceea ce priveşte partea de litigii, în general clienţii caselor de avocatură
din România doresc onorarii fixe şi caută predictibilitate în ceea ce livrează avocatul, de aceea este important ca
avocatul să explice toţi paşii care trebui urmaţi într-un proces de litigiu.

„Pe partea de litigii, clienţii nu neapărat trag onorariile în jos, dar caută mai multă predictibilitate pe ceea ce
livrează avocatul. Înainte să discutăm despre onorarii discutăm despre toate etapele, despre strategie, despre
munca care este implicată, durata pe care o presupune acel litigiu, iar clientul conştientizează mai bine ce şanse
are vizavi de câştig sau pierdere. În această situaţie onorariile se pot comensura încât să fie corecte. În general,
clienţii doresc sume fixe agreate, dar care trebuie defalcate pe ceea ce înseamnă factorul muncă“, a spus Ioan
Roman.

El a adăugat că în prezent, în departamentul de ligitii al casei de avocatură MPR Partners / Maravela, Popescu &
Roman lucrează 10 avocaţi, iar la nivel de grup lucrează o echipă de aproximativ 26-30 de avocaţi.

De altfel, avocatul Alina Popescu este de părere că onorariile avocaţilor ar trebui să cunoască şi ele majorări,
având în vedere că mediul legislativ din România este instabil iar calitatea legislaţiei este mult mai scăzută decât
în alte state europene.
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„Este dificil mai ales pentru avocaţii români, pentru că noi, spre deosebire de colegii din vest care au taxe mult
mai mari decât ale noastre, lucrăm într-un mediu mult mai instabil, calitatea legislaţiei este mult mai proastă şi
eforturile pe care le facem într-un proiect sunt mult mai mari. Eu mereu glumesc şi spun că ar trebui să avem
rate mai mari decât au colegii din alte ţări. Noi am mărit onorariile de când am început (2014) până în prezent,
dar există percepţia clienţilor că avocaţii din România ar trebui să factureze mai puţin decât colegii din alte ţări.”
Pe de altă parte, avocata a adăugat că fiind mai puţin business în România decât în alte ţări concurenţa este mult
mai mare şi se manifestă şi printr-o valoare mai mică a onorariilor.

În ceea ce priveşte evoluţia pieţei de avocatură din România, Alina Popescu a adăugat că dacă în prezent piaţa
de profil trece prin schimbări şi fiecare casă de avocatură încearcă să se dezvolte organic, trendul de consolidare
va ajunge şi în România, urmat cel mai probabil de fuziuni şi achiziţii pe piaţa de profil.

„Piaţa trece prin foarte multe schimbări, la noi este puţin atipică pentru că afară se consolidează casele de
avocatură, au loc multe fuziuni şi preluări, în timp ce la noi are loc o fărâmiţare, dar cred că şi la noi va începe o
tendinţă de consolidare. Dacă îţi doreşti să te măreşti într-un timp foarte scurt, o fuziune sau o preluare de către
un brand internaţional puternic ar putea fi o soluţie, dacă doreşti să creşti organic poţi să mai ai puţină răbdare şi
să nu mergi sub o altă umbrelă. Cred că încă se poate să creşti organic”, a spus Alina Popescu.

Ea a menţionat că planurile de dezvoltare ale casei de avocatură MPR Partners / Maravela, Popescu & Roman
vizează mărirea echipei de avocaţi, dezvoltarea unei divizii de tehnologie şi ieşirea pe pieţele internaţionale.

„Noi avem această ambiţie de a scoate capul la nivel internaţional la un moment dat. De asemenea, cred că cu un
număr de 40-50 de avocaţi putem vorbi de un business profitabil şi performant. Peste un an de zile, vom avea
ceva mai mulţi avocaţi, sperăm că vom avea o divizie de tehnologie destul de puternică- tocmai această presiune
pe onorarii te face să fii mai eficient şi tehnologia te poate ajuta-, totodată, avocatura este şi ea un business până
la urmă, iar un business are nevoie de eficientizare”, a spus Alina Popescu, completată de Ioan Roman care a
adăugat că dacă firma se dezvoltă conform planurilor de afaceri va fi necesar să schimbe şi sediul companiei.

„Posibil să fie nevoie să ne schimbăm şi sediul dacă vom creşte în ritmul în care ne dorim noi. Sunt provocări pe
care le aşteptăm în următorul an sub aspectul echipei şi al sediului. Avem proiecte noi care acum încep să de
materializeze şi rata noastră de câştig este de circa 80%, incluzând şi tranzacţiile încheiate de-a lungul timpului”,
a menţionat avocatul Ioan Roman.

 

Ce a mai spus Alina Popescu la ZF Live

Sunt dealuri care se întâmplă foarte repede şi unele care durează. Fuziunile Betty Ice şi Chimcomplex au avut o
anumită complexitate şi dimensiune care au făcut ca perioada să se întindă pe un an de zile, la cea de-a doua
puţin mai mult.

Dosarele conţin acte în funcţie de forma de achiziţie şi de cum se derulează negocierea. În ambele cazuri -Betty
Ice şi Chimcomplex- a fost vorba de o procedură competitivă. Au fost mai mulţi cumpărători interesaţi şi doar
această procedură a durat mai mult. Ulterior, în tranzacţiile mari există şi componenta de autorizare a tranzacţiei
de către autorităţile de concurenţă care durează şi ea ceva timp.

Pe piaţa de fuziuni şi achiziţii, anul acesta a fost percepută o încetinire faţă de cei doi ani anteriori, dar mai sunt
proiecte. Mai sunt încă societăţi care urmează să fie privatizate ca dealuri de renume, se vinde Banca
Românească şi avem din nou cumpărători interesaţi, ceea ce este interesant pentru că vedem că statul devine mai
activ.

Cred că alegerile au impact mai mic în zona privată. Am văzut, în ciuda tuturor problemelor din zona politică,
totuşi investiţiile nu au încetinit major în cei doi ani în care lucrurile au fost mai agitate. În general, din discuţii
directe cu investitori, putem observa că o bună parte din ei consideră România un stat care oferă condiţii
favorabile pentru investiţii.
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Sunt investitori care observă că avem o politică fiscală favorabilă, este adevărat sunt schimbări dese, dar per
total politica fiscală este mult mai favorabilă decât în alte state. Cel puţin numeric, dacă ne uităm la rate. Ar fi un
confort mai mare şi poate am avea mult mai mulţi investitori dacă am avea politici mai stabile, dar nu trebuie să
uităm că venim dintr-o zonă în care tradiţia de business nu exista, şi atunci sunt normale căutările acestea. În
prezent, avem şi businessuri româneşti valoroase.

Am fost abordaţi de firme multinaţionale pentru asociere, pentru moment ne place partea de antreprenoriat, şi
vrem să ne dezvoltăm organic.

 

Ce a mai spus Ioan Roman la ZF Live

Ca avocat litigant îmi revine misiunea de a ajuta judecătorul să ajungă la soluţia corectă. Mereu prezint situaţia
cât mai obiectiv începând de la ceea ce îi spun clientului vizavi de şansele lui în instanţă şi mai departe
judecătorului. Pot fi soluţii care ne nemulţumesc, dar citind argumentele magistratului înţeleg că avea dreptate.
Am întâlnit şi situaţii în care nu am fost de acord cu motivarea. După 30 de ani judecătorii sunt bine pregătiţi.
Cel puţin în toate instanţele din Bucureşti întâlnesc numai magistraţi pregătiţi. În măsura în care clientul înţelege
soluţia, lucrurile sunt în ordine.

Noi avem clienţi din alte jurisdicţii care vin în România cu chestiuni care presupun ca pentru sistemul nostru de
drept să aducem soluţii inovatoare, este vorba de recunoaşterea unor hotărâri pronunţate în alte state, în anumite
domenii care în România nu există ca şi domeniu. Sunt situaţii în care magistraţii au trebuit, la fel ca şi noi, să se
documenteze pe chestiuni pe care le-au văzut pentru prima dată, iar concluziile sunt foarte bune.

Din 10 dosare, 2 sau 3 se înţeleg amiabil. Asta nu se întâmplă de la început, dar pe parcursul litigiului continuăm
să recomandăm dialogul şi discuţia cu partea adversă.

Am avut recent o întâlnire în care discuţia a fost foarte simplă, prezentăm situaţia aşa cum este ea şi acolo unde
este cazul îndemnăm să ceară şi o altă opinie. Mereu îndreptăm clientul către soluţia cea mai simplă, un acord cu
partea adversă, o înţelegere.

Eu cred că putem ajunge la acest prag destul de uşor. Într-o casă de avocatură cu 40-50 de avocaţi contează
foarte mult şi experineţa acelor avocaţi. Dacă avem o practică de litigii formată din 10 avocaţi juniori treaba stă
într-un fel, dacă avem o practică cu 5-6 avocaţi experimentaţi este firesc că ei vor putea gestiona mai eficient şi
poate mai bine acelaşi număr de litigii.
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