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Cum lucreaza avocații de Concurența de la MPR Partners | Maravela, Popescu &

Roman. Alina Popescu, Partener fondator: O fapta care încalca Legea concurenței

nu va capata niciodata legitimitate în fața autoritații doar pentru ca este o practica

des întâlnita. Cunoașterea reglementarilor și implementarea unui sistem de

conformare reprezinta elemente cheie

Avocații MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman au constatat o prezența tot mai semnificativa a

aspectelor legate de dreptul concurenței în cadrul proiectelor pe care le au în lucru.S-a majorat numarul

mandatelor pure de Concurența, dar a crescut simțitor și volumul mandatelor de alta natura (fuziuni și

achiziții etc.), în care componenta de dreptul concurenței este o parte importanta.„Practica noastra de

dreptul concurenței este, de la înființare, în creștere în fiecare an, anul acesta fiind bogat în astfel de

mandate. Acoperim toata plaja de mandate de dreptul concurenței, de la asistența în operațiunile de zi cu zi,

la cazuri speciale (investigații, notificari de concentrari economice), incluzând strategie pentru conformare

cu normele de dreptul concurenței și prevenție în vederea evitarii sau soluționarii favorabile a unei

potențiale investigații din partea Consiliului Concurenței. Am pus la punct, de altfel, în cursul ultimului an,

un elaborat sistem de training pentru diverși clienți, pe aspecte sensibile ale dreptului concurenței dar și cu

noțiuni elementare, pe care ar trebui sa le dețina cel puțin membrii din cadrul top managementului

companiei”, a declarat pentru 

Biz

Lawyer Alina Popescu, Partener Fondator al firmei MPR Partners |

Maravela, Popescu & Roman. 

Analizele facute dosarelor instrumentate de Consiliul Concurenței conduc spre ideea ca ponderea cea mai mare în

activitatea acestei autoritați o au spețele care vizeaza concentrarile economice. „Am observat însa progrese în ceea

ce privește dorința autoritații de a finaliza mai rapid și mai eficient investigații începute pe parcursul anilor trecuți.

Se remarca totodata dorința autoritații de a implementa acte normative de la nivel european (Directiva ECN+), dar

și de a actualiza acte normative emise la nivel național cu impact deosebit de important în practicӑ (spre exemplu

Instrucțiunile privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la articolul 55 din Legea

concurenței nr. 21/1996 și Instructiunile privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art.

53-54¹ din Legea concurentei nr. 21/1996)”, puncteaza Magda Grigore, Senior Associate MPR Partners |

Maravela, Popescu & Roman.

La rândul sau, Alina Popescu amintește ca, recent, a fost pus în dezbatere publica ghidul privind conformarea cu

regulile de concurenta de catre asociațiile de întreprinderi. „Activitatea Consiliului Concurenței este foarte

diversificatӑ. Ca întotdeauna, Consiliul Concurenței este activ atât în zona de antitrust, cât și în zona de ajutor de

stat. Atenția Consiliului Concurenței este îndreptata în mod special spre zona de achiziții publice care s-a dovedit

în ultimii ani a fi o zona “prielnica” de manifestare a unor încalcari ale legii concurenței. O alta zona aflata sub

lupa autoritații în ultima perioada este reprezentata de zona asociațiilor de business, dupa cum au demonstrat

investigațiile cu privire la schimburi de informații din zona de leasing financiar și leasing operațional”, mai spune

partenerul fondator.

page 1 / 5

https://www.mprpartners.com/team/alina-popescu/
https://www.mprpartners.com/team/magda-grigore/


www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2020-03-03 08:44:25

 

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

 

     

Utilitatea ghidurilor de conformare

Ghidurile de conformare întocmite de experții Consiliului Concurenței reprezinta un punct de plecare foarte util

pentru companii și, mai nou, chiar pentru asociațiile de companii. „Cu toate acestea, realitatea este cӑ prea puțini

dintre actorii de pe piața sunt familiarizați cu conceptele de dreptul concurenței în timp ce și mai puțini dintre

aceștia ajung sӑ elaboreze și sӑ implementeze ghiduri de conformare. Prin urmare, în materie de prevenție ar fi

binevenita o campanie naționala de popularizare a principalelor reguli de dreptul concurenței și a consecințelor

încalcarii acestora”, atenționeaza Magda Grigore.

Cele doua avocate MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman au remarcat faptul ca, în general,  firmele

internaționale sunt cele care au programe de conformare puse la punct pe care le implementeaza și la nivel

național. În schimb, se întâmpla des ca firmele mici și mijlocii sa manifeste un interes scazut pentru aceasta arie de

drept, fie din necunoaștere, fie pentru ca li se pare ca aceasta ramura de drept are de-a face numai cu companii

mari. „Ceea ce este fals. Încalcarile din domeniul concurenței cuprind foarte multe practici. Multe dintre acestea

sunt larg folosite în diverse industrii, parând astfel legitime. Niciodata însa o fapta care încalca Legea concurenței

nu va capata legitimitate în fața autoritații de concurența doar pentru ca este o practica des întâlnita. Din aceasta

perspectiva cunoașterea reglementarilor și implementarea unui sistem de conformare reprezinta elemente cheie”,

precizeaza Alina Popescu.

Pentru multe companii, investigarea activitații lor de catre Consiliul Concurenței poate reprezenta un moment de

confuzie sau chiar de șoc. Alina Popescu și Magda Grigore amintesc faptul ca, înca de la început, exista un risc

reputațional, prin faptul cӑ demararea investigației este anunțata public. „Apoi, este necesar pentru companie sӑ

menținӑ o relație cât mai deschisӑ cu autoritatea realizând în același timp o analizӑ internӑ privind faptele supuse

investigație, cu ajutorul unor avocați specializați. Investigația poate dura un timp îndelungat, ceea ce va presupune

alocarea unor resurse umane și a timpului necesar comunicarii cu consultanții externi, dar și echipa de

investigație”, arata Partenerul Findator MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman.

„Sunt unele situații în care companiile sunt revoltate de începerea investigației, nu o trateaza cu seriozitate și pierd

astfel timp prețios. Sunt masuri de aparare și diminuare a raspunderii care pot fi promovate numai într-un anumit

termen și altele care au șanse mai mari daca sunt promovate mai repede. Având în vedere valoarea și dimensiunea

posibilelor consecințe, prezența unui avocat specializat înca din primele momente este absolut necesara”,

completeaza Magda Grigore.

Experții în Dreptul Concurenței sunt de parere ca fiecare companie ar trebui sa demareze o analiza interna pentru a

identifica acele zone cu risc ridicat din perspectiva dreptului concurenței și a propriului business. Abia ulterior se

poate implementa o strategie eficienta și cuprinzatoare care sa ținteasca în mod special zonele sensibile din
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activitatea desfașurata de compania respectiva. „Cu titlu general, zonele de risc privesc relații cu concurenții de

orice tip, asociațiile de întreprinderi, aranjamente în vederea participarilor la licitații, modalitatea în care

companiile își folosesc puterea dobândita pe piața, orice condiții impuse sau acceptate în relațiile cu partenerii

contractuali care pot restricționa concurența, acestea fiind foarte des întâlnite, obținerea de orice fel de avantaje

selective (adica adresate uneia sau mai multor întreprinderi dintr-o anumita categorie) provenind din resurse ale

statului, etc. Zonele de risc și punctele fierbinți difera în funcție de particularitațile companiei”, explica Alina

Popescu.

Este greu de anticipat care sunt acele zone care vor atrage atenția Consiliului în perioada urmatoare. „Ceea ce este

cert este ca nicio zona nu se poate considera ca fiind “în siguranța” în lipsa cunoașterii profunde a regulilor de

concurența. Observam, totuși, un interes ridicat pentru practicile asociațiilor profesionale, licitații publice și

domenii care pot avea un impact pe scara larga. Totodata, exista un interes deosebit la nivel european pentru zona

digitala, care este posibil sa se faca simțit și la nivelul autoritaților concurențe de la nivel național”, subliniaza 

Magda Grigore.

 Intra pe portalul de concurența pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din aceasta arie de practica

 

       

Firma lucreaza îndeaproape cu experți în probleme de economie specifice dreptului Concurenței

Nucleul practicii de Concurența din cadrul firmei MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman este format din

cinci avocați specializați în acest domeniu, la care se adauga, în funcție de specificul proiectului, și alți avocați cu

specializari diverse, fie în domeniul soluționarii disputelor, fie în industriile și domeniile de nișa vizate.

Departamentul este coordonat de Alina Popescu, avocat asociat fondator (founding partner) cu experiența de 15

ani în avocatura și cunoștințe de înalt nivel în materie de concurența, acumulate atât ca urmare a diplomelor

acordate de universitați europene de top, cât și pe parcursul participarii la proiecte naționale și multijurisdicționale

de înalt calibru în domeniul concurenței.

Experții casei de avocatura ofera toata gama de servicii aferente mediului de afaceri. De altfel, avocații firmei se

mândresc cu  conceptul de « one-stop-shop » și cu pluridisciplinaritatea avocaților. Firma include un departament

de arbitraj și soluționarea disputelor, care este format din 11 avocați. Departamentul este coordonat de unul dintre

partenerii fondatori și beneficiaza de implicarea altor cinci parteneri din rândurile firmei. Totodata, firma lucreaza

îndeaproape cu experți în probleme de economie specifice dreptului Concurenței a caror intervenție este foarte

importanta în anumite tipuri de dosare.

„În cadrul echipei noastre, fiecare tranzacție și contract, precum și orice alt document cu potențial anticoncurențial

sunt analizate și din perspectiva legislației de concurența și a practicii aferente. Prin urmare, clienții sunt informați

înca de la început de potențialele riscuri în materie de concurența care reies din operațiunea vizata, precum și de

masurile necesare pentru a le diminua sau evita. Evident, în cazul în care tranzacția presupune o concentrare

economica notificabila, asistam clientul în procedura de notificare. În cazul tranzacțiilor cu componenta

internaționala coordonam, de asemenea, procesul de verificare a îndeplinirii pragurilor de notificare și ulterior, de

notificare, în jurisdicții straine”, precizeaza Alina Popescu.

„La acest moment suntem implicați în toate zone vitale ale practicii de concurența: elaborarea și implementarea de

programe de conformare, asistența și reprezentare în cadrul unor investigații în fața Consiliului Concurenței și a

Comisiei Europene și asistența pe parcursul tranzacțiilor din aria de M&A, analiza de conformitate cu dreptul

concurenței a contractelor comerciale, consultanța cu privire la diferitele aspecte legate de conformarea cu

legislația concurenței, structurarea rețelelor de distribuție și franciza în conformitate cu legislația de concurența”,
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adauga Magda Grigore.

Într-un mandat de dreptul Concurenței, este important ca jucatorul economic vizat de o inspecție sa cunoasca

primele masuri care trebuie luate în astfel de situații. Din acest motiv, avocații se asigura asiguram ca programele

de conformare și etapele de instruire ale angajaților cuprind proceduri clare în aceasta privința. „Odata ce suntem

anunțați cu privire la debutul inspecției, suntem alaturi de client pentru a ne asigura ca drepturile acestuia sunt

respectate. Ulterior, demaram propriul audit cu privire la presupusele fapte supuse investigației pentru a avea o

imagine cât mai clara asupra riscurilor existente și pentru a configura strategia de aparare”, menționeaza cele doua

avocate.

Maravela Popescu & Roman ofera asistența clienților și pe parcursul investigațiilor sectoriale, spre exemplu,

asistența cu privire la redactarea raspunsurilor la solicitarile Consiliului, analizarea eventualelor riscuri pentru

client pe respectivele piețe în vederea configurarii din timp a unei strategii etc.

Totodata, echipa casei de avocatura este conectata zilnic la activitatea autoritații de concurența astfel încât, de

îndata ce rezultatul unei analize privind o anumita piața este publicat, sunt informați clienții care desfașoara

activitați în zona respectiva cu privire la problemele identificate de catre autoritate. De asemenea, cu astfel de

ocazii, avocații recomanda revizuirea programelor de conformare (suplimentar fața de revizuirea periodica).

„Cu prilejul fiecarei investigații ne asiguram ca prezentam clienților noștri într-un mod cât mai clar instrumentele

pe care le au la îndemâna, dar și consecințele pe care acestea le genereaza. La rândul sau, recunoașterea este un

instrument care faciliteaza obținerea probelor de catre Consiliu, societațile care recunosc fapta proprie beneficiind

de o reducere a amenzii. Recunoașterea poate reprezenta, așadar, o varianta utila pentru societațile care doresc sa

își diminueze amenda, însa aceasta poate avea loc într-un cadru legal strict reglementat și doar în cazul în care

exista o disponibilitate din partea companiei de a-și asuma faptele (total sau parțial) în forma indicata de catre

autoritate”, nuanțeaza Magda Grigore.

„O recunoaștere poate diminua amenda însa, în funcție de context, poate atrage și riscuri considerabile (de

exemplu, cu privire la eventuale pretenții din partea persoanelor prejudiciate de faptele anticoncurențiale). Este

necesara prin urmare o analiza atenta de la caz la caz, a raportului dintre riscuri și beneficii. În masura în care

șansele sa se ajunga la o decizie de sancționare sunt foarte mari (fapt pe care numai un specialist îl poate aprecia)

este oportuna analizarea formularii unei cereri de recunoaștere sau a utilizarii altor instrumente, în funcție de

context”, detaliaza Alina Popescu.

 

Citește și              

→  Alice        Radu, General Legal Counsel pentru România și Bulgaria în cadrul        Grupului Bosch: Avem în plan proiecte pe partea de Corporate,   M&A  și     Real Estate, aprobate în

2019. În ce tip de proiecte   apeleaza  Bosch   la   consultanța juridica externa și cum sunt   selectați avocații  cu  care    colaboreaza

 

    

 

  

 

                   

Cele mai interesante proiecte 
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În ultima perioada, avocații MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman s-au implicat în multe proiecte

interesante care vizeaza practica de concurența. Un exemplu în acest sens îl constituie un proces de notificare

multijurisdicțional a unei concentrari între primii doi concurenți care a implicat verificarea pragurilor de notificare

într-un numar ridicat de jurisdicții și notificarea ulterioara în trei  state.

Avocații au oferit suport de specialitate și în investigații pe piața echipamentelor marine. Acesta este unul dintre

puținele cazuri în care a fost aplicabila o procedura de clemența în care amenda a fost stabilita la minimul legal

pentru un caz de încalcare considerat foarte grav. De asemenea, au oferit suport de specialitate și în domeniul

leasingului operațional.

Experții s-au ocupat de redactarea și implementarea programului de conformare cu dreptul Uniunii Europene la

nivel global pentru divizia europeana a unei mari corporații japoneze. În plus, au susținut, în cadrul unui arbitraj

internațional de investiții, pledoarii bazate pe dreptul concurenței și impactul acestora în procedurile arbitrale.

În plus, au fost alaturi de o importanta corporație olandeza în structurarea, la nivel European, a politicii de

distribuție și service în conformitate cu legislația în materie de concurența.

 

Intra    pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea,                                      preocuparile  și   proiectele doamnelor   avocat     din      cele     mai           

importante            firme   de pe      piața        locala
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