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Titlurile zilei | Vlăsceanu, Nyerges & Partners l-a asistat pe cunoscutul antreprenor Marius Iliev si grupul de societati partenere acestuia in vanzarea unui proiect
eolian de 151 MW

MPR Partners intră în al doilea arbitraj ICSID, alături de
avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă
parte, lângă reclamanți sunt birourile Schoenherr din Viena
și București
17 Ianuarie 2022 | R. T.

Pe 13 ianuarie, anul acesta, reclamanții au desemnat primul arbitru, în persoana argentinianului Guido Santiago
Tawil.
Tweet

MPR Partners, firmă cu birouri în
București și Londra, a fost
desemnată de autoritățile de la
București să reprezinte România
în arbitrajul cerut de mai multe
firme care operează în domeniul
energetic, dintre care două sunt
din Austria - KELAG-Kärntner
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft și
KI-KELAG International GmbH, iar
trei sunt înregistrte în România WINDFARM MV I S.r.l. , Kelavent
Charlie S.r.l. și Kelavent Echo
S.r.l.Acestea au inițiat un arbitraj
în care vor cere compensații
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României pentru nerespectarea de
RECOMANDA ARTICOL
către România a ECT (Energy Charter
Treaty – Tratatul Cartei Energiei), un
PRINTEAZA ARTICOL
document care a fost semnat de țara
noastră în anul 1994.Cele mai
SCRIE UN COMENTARIU
importante dispoziţii ale tratatului se
SALVEAZA ARTICOL (PDF)
referă la protecţia investiţiilor, comerţul
cu materiale şi produse energetice,
tranzitul şi soluţionarea litigiilor.În acest arbitraj, România este
asistată de consorțiul format din MPR Partners și Squire Patton Boggs
(New York, U.S.A.).
Litigiul a fost înregistrat la Secretariatul Centrului Internaţional de
Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială
(ICSID) de la Washington pe data de 1 noiembrie. Inițiatorii arbitrajului vor fi
asistați și reprezentați de birourile din Viena și București ale firmei
Schönherr. Pe 13 ianuarie, anul acesta, reclamanții au desemnat primul
arbitru, în persoana argentinianului Guido Santiago Tawil.
Arbitrajul vizează, cel mai probabil, reducerea schemei de sprijin pentru
energia regenerabilă, care, după ce a devenit cea mai generoasă din
Europa, a început să fie ajustată, începând din anul 2013, pentru a se limita
efectul în facturile consumatorilor.
MPR Parters și Schoenherr au ajuns astfel să gestioneze câte două
arbitraje ICSID, având, asemena firmelor LDPP și Trofin & Asociații, cele mai multe mandate la Tribunalul arbitral
din Washington. Într-o altă procedură de arbitraj, inițiată în septembrie 2020 de către 15 firme și 28 de persoane
fizice din 7 țări, reclamanții sunt asistați și reprezentați de firmele Schönherr Rechtsanwälte, prin birourile din
Viena și București și Orrick Herrington & Sutcliffe (Paris). Statul român a angajat în această dispută juridică
biroul din Londra al firmei Dechamps International Law, firma specializată 3 Verulam Buildings (Londra) și
firma locală Pelinari & Pelinari.
Citește și
→ Echipa locală Schoenherr, de partea acuzării în arbitrajul ICSID cerut de 15 firme și 28 de persoane
fizice din 7 țări. România se apără cu trei firme din Londra și București

Intră pe platforma Dispute.Resolution.Center
► Cât costă un arbitraj comercial. Taxe, cheltuieli
administrative, volum de muncă și onorarii plătite
avocaților
► INTERVIU | Media tarifelor orare pentru firmele
româneşti se situează între 100 şi 250 de euro/oră.
Avocaţii foarte renumiţi în domeniu pot ajunge să
perceapă şi o rată de 1.000 euro/oră

MPR Partners apără România și arbitrajul ICSID (ARB|18|19), cerut de mai mulți dezvoltatori de parcuri
fotovoltaice. Reamintim că firmele LSG Building Solutions GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania),
Green Source Consulting GmbH (Austria), Solluce Romania 1 BV (Olanda), Risen Energy Solar Project GmbH
(Germania), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania), Core Value Capital GmbH (Austria),
SC LJG Green Source Energy Beta SRL (România), Anina Pro Invest Ltd (Cipru) și Giust Ltd (Cipru), care au
chemat România la arbitraj, sunt reprezentate în acest dosar de firma americană de avocatură King &
Spalding, prin birourile din New York, Houston (SUA) și Paris (Franța).
Firma MPR Partners a fost desemnată in urmă cu patru ani, la Londra, “Firma de avocatură a anului în Europa
de Est și Balcani” de catre publicatia britanica The Lawyer, în cadrul ceremoniei de premiere „The Lawyer
European Awards 2018”. De semenea, casa de avocatură a primit și titlul de Highly Commended pentru
“European Law Firm of the Year”.
2018 a fost al patrulea an în care The Lawyer a recunoscut performanțele MPR Partners, punând-o pe lista
scurtă a finaliștilor și al doilea an consecutiv în care firma coordonată de Gelu Maravela și Alina Popescu
primește cea mai înaltă apreciere din partea juraților. Reamintim ca și în 2017 MPR Partners a fost desemnată
”Firma de avocatură a anului” în România de către The Lawyer.
Gelu Maravela, coordonatorul firmei, a făcut parte din echipa care a câștigat primul arbitraj al României la ICSID
- Noble Ventures, Inc. v. Romania (ICSID Case No. ARB/01/11).

România are 9 arbitraje pe rolul ICSID
În acest moment, România are 9 arbitraje pe rolul ICSID, în toate având calitatea de pârât, cu: KELAG-Kärntner
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (Austrian), KI-KELAG International GmbH (Austrian), WINDFARM MV I S.r.l.
(Romanian), Kelavent Charlie S.r.l. (Romanian), Kelavent Echo S.r.l. (Romanian), (ARB/21/54), Fin.Doc S.r.l.
and others (ARB/20/35), EP Wind Project (Rom) Six Ltd. (ARB/20/15), Petrochemical Holding GmbH
(ARB/19/21), Alverley Investments Limited and Germen Properties Ltd (ARB/18/30), LSG Building Solutions
GmbH and others (ARB/18/19), Nova Group Investments, B.V. (ARB/16/19), Gabriel Resources Ltd. and Gabriel
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VIDEO | Dicționar de arbitraj:
Conferința de administrare a cauzei
(Powered by ZRVP)
Studiu Refinitiv | La nivel global, 2021 a
fost cel mai bun an pentru piața
fuziunilor și achizițiilor înregistrat
vreodată. Europa Estică recuperează mai
greu, dar firmele internaționale de
avocați cu prezență locală au reușit să se
mențină în top
Activitatea practicii de real estate de la
DLA Piper Dinu a fost aproape „business
as usual” în 2021, aspect confirmat și
prin realizarea țintelor financiare și
creșterea echipei. Cele mai multe
proiecte au fost din aria tranzacțiilor transferuri de proprietate sau de
companii cu o componentă majoră
imobiliară. Piața rămâne dinamică și
ofertantă pentru tranzacții, pe fondul
unui apetit ridicat al băncilor în
finanțarea sau refinanțarea proiectelor
imobiliare, spun avocații
PNRR cuprinde reforme așteptate de
întreg mediul de afaceri, inclusiv de
business-ul avocațial. Despre legislația
achizițiilor publice, oportunități și
proiecte, de vorbă cu Andreea Zvâc,
Counsel Wolf Theiss București
Performanța echipei de avocați
specializați în Dreptul penal al afacerilor
de la Popescu & Asociații, validată de
magnitudinea portofoliului de clienți,
latura transfrontalieră a dosarelor,
mizele implicate și rezultatele obținute.
O discuție cu membrii unei echipe de
elită, catalogată de directoarele
internaționale drept una dintre cele mai
puternice din România, despre
activitatea în această practică bogată în
proiecte interesante
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații
SPRL is recruiting senior associates for
the legal consultancy practice | M&A
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații
SPRL is looking for junior and senior
associates | public procurement,
infrastructure and energy
Departamentul imobiliar al firmei
Stratulat Albulescu, parte a rețelei
internaționale TerraLex, a înregistrat
anul trecut un grad de încărcare fără
precedent, iar dinamica proiectelor s-a
reflectat în mod corespunzător și în
venituri. Silviu Stratulat, Managing
Partner: Tendința pieței este de a
simplifica modul de lucru. Clienții vor ca
drafturile utilizate să fie cât mai
practice, eficiente, fără o încărcare
deosebită în privința clauzelor care nu
privesc neapărat aspecte juridice
RTPR își consolidează echipa de
Parteneri prin promovarea Roxanei
Ionescu și a lui Cosmin Tilea. Costin
Tărăcilă (Managing Partner):
Competența, implicarea, anvergura,

Resources (Jersey) (ARB/15/31) și Alpiq AG (ARB/14/28).
Dintre acestea, arbitrajele EP Wind Project (Rom) Six Ltd. (ARB/20/15) și LSG Building Solutions GmbH and
others v. Romania (ICSID Case No. ARB/18/19) au la baza plângerii tot aspecte de energie regenerabilă și
nerespectarea Cartei Energiei. În aceste spețe, reclamanții susțin că începând cu anul 2013 au decis să
investească în sectorul energiei regenerabile din România, bazându-se pe cadrul normativ existent la acea dată.
În acest sens, reclamanții LSG Building Solutions GmbH and others v. Romania susțin că au adus imediat
fonduri substanțiale în companiile lor de proiect înființate în România pentru finalizarea rapidă a instalațiilor
fotovoltaice. ”Începând cu jumătatea anului 2013, reclamanții susţin că România a implementat o serie de acte
normative care au distorsionat și distrus într-un mod progresiv piața certificatelor verzi, fapt ce le-a provocat
prejudicii”, a precizat anul trecut Ministerul Finanțelor, la solicitarea BizLawyer.
În litigiul ARB/18/19 – Societățile LSG Building Solutions GmbH, Green Source Consulting GmbH, Solluce
România B.V, Risen Energy Solar Project GmbH, Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma, Core Value
Capital GmbH, SC LJG Green Source Energy Beta SRL, Anina Pro Invest Ltd, Giust Ltd și Pressburg UK GmbH
împotriva României – procedurile sunt în curs de desfășurare.

atitudinea și nu în ultimul rând
loialitatea merită recompensate
LegiTeam | POPESCU & ASOCIAŢII is
looking for SENIOR ATTORNEYS
MPR | Partners promovează doi noi
parteneri la București. Anca Băițan și
Daniel Alexie intră în prima linie
Promovări în echipa Simion & Baciu |
Ana-Maria Corugă și Cristiana Prodescu
au fost promovate pe poziția de
Managing Associate

BizLawyer
4,147 likes

În acest litiu, partea română a dat mandat de reprezentare către consorţiul format din societăţile de avocatură
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP și MPR Partners | Maravela, Popescu & Asociații.
Like Page
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Descoperă oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam!
GRATUIT.

Inființare asociații
Inființare fundații
Firma de avocați Trofin & Asociații a fost mandatată de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri să
îi asigure apărarea în arbitrajul ICSID EP Wind Project (Rom) Six Ltd vs. Romania, în care investitorii străini
reclamă încălcarea unor acorduri bilaterale la care țara noastră este parte. Firma locală de avocați face echipă,
în dosarul ARB/20/15, cu biroul din Paris al firmei internațíonale Derains & Gharavi. Acesta este al doilea
mandat primit de Trofin & Asociații în arbitraje ICSID, după ce firma de avocați a fost aleasă să apere România,
în 2016, alături de Akinci Law Office (Istanbul, Turcia) și Derains & Gharavi (Paris, Franța) în disputa inițiată de
Nova Group, cotrolată de familia Adamenscu (dosar ARB/16/19).
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ARTICOLE PE ACEEASI TEMA
MPR Partners promotes two to partnership in
Bucharest

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR
Banca Transilvania va achiziţiona Ţiriac Leasing. Ce
firme de avocați au lucrat în tranzacție

MPR | Partners promovează doi noi parteneri la
București. Anca Băițan și Daniel Alexie intră în prima
linie

ZRVP, alături de CEECAT Capital în tranzacția de
preluare a Modulo Cluj | Cumpărătorul a fost asistat de
o echipă coordonată de Anca Danilescu (partener
senior)

The Lawyer European Awards 2021 | POPESCU &
Asociații, Highly Commended Law Firm in South
Eastern Europe. Ce alte firme au mai fost în lumina
reflectoarelor
„The Lawyer European Awards 2021”: 6 firme cu
activitate în România concurează pentru titlu la
secțiunea ”Law Firm of the Year: South Eastern
Europe” | ZRVP, Popescu & Asociații și TZA, pe lista
scurtă a premianților. Alina Popescu (MPR Partners)
concurează la titlul - „European managing partner of
the year”
MPR Partners, premiată în cadrul Galei Avocați de
Top

MPR Partners promotes two to partnership in
Bucharest
MPR | Partners promovează doi noi parteneri la
București. Anca Băițan și Daniel Alexie intră în prima
linie
Frații Micula - Statul Român: 1-1 | Decizia
Comitetului Ad-hoc în arbitrajul ICSID este favorabilă
Statului Român. Autoritățile de la București scapă de
plata unor despăgubiri de 2,36 miliarde euro. Prof.
Crenguța Leaua: Este a cincea victorie a echipelor
Lalive și Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP
în apărarea României în arbitraje investiționale

Inființare ASOCIAȚII și FUNDAȚII. Sfaturi
utile, acte redactate profesionist.
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