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'Fotografii' de la conferinta International Bar Association

Cu ocazia conferintei anuale a International Bar Associations, ținute anul acesta la Dubai, mii de avocați
s-au adunat sa discute din nou despre framântarile profesiei în asemenea vremuri tulburi. Temele abordate,
de maxima diversitate: de la preocupari privind respectarea drepturilor civililor în Siria, pâna la discuții
referitoare la soarta firmelor de avocatura si nevoia redefinirii principiilor lor de funcționare.
Ma învârt, alaturi de confratele Ion Nestor, de la o sala la alta, în speranța ca vom afla ceva vesti liniștitoare, ceva
rețete magice ori macar un diagnostic exact al turbulentelor care zguduie lumea. (Apropos de asta, mi-aduc aminte
de o recenta întâlnire cu un celebru bancher român pe care l-am întrebat, politicos si semi-formal, ce mai face.
Mi-a raspuns, la fel de semi-formal : « Navigam printre turbulente ». La întrebarea mea deloc formala daca știe
macar în ce direcție, a ridicat, resemnat si deloc formal, din umeri).
Împrejurul nostru, avocați de toate națiile. Imaginile lor, derulate ca într-un slide-show…
O prima poza, de la o sesiune despre statutul si starea profesiei noastre. Suntem asigurați ca nimic nu va mai
semana cu ce-a fost. Vremurile de glorie ale marilor tranzacții, marilor creșteri, marilor profituri si marilor
expansiuni par déjà apuse. Lumea vorbește mult despre contracție, despre readaptare, chiverniseala, justa masura.
Clienții îsi dramuiesc atent bugetele dedicate avocaților, politica onorariilor orare e tot mai adesea pusa în discuție,
iar premoniția cea mai apasatoare si provocatoare deopotriva e ca cel mai bine vor razbi inovativii. Inventarea unor
formule adaptate oxigenului rarefiat al economiei contemporane pare soluția al carui accent e cel mai vizibil.
O alta fotografie…Câtiva confrați francezi jubileaza (ma rog, nu știu cat de potrivit e un asemenea termen) ca
actuala criza e o lovitura în plexul anglo-saxonilor care îndraznisera în anii ‘90 sa cotropeasca mareția Parisului.
Dupa buni ani de spumoase si fulminante proiecte de achiziții si piețe de capital ori de sofisticate scheme de
finanțari si garanții, ne-a revenit si rândul nostru, ca avocați francezi, sa recucerim Parisul pierdut, prin lupte de
gherila în arbitraje, litigii si droit social. Next one, please…
O dezbatere încleștata pe teme de energie. Vorbitorul, sigur pe sine si fara s-anticipeze furtuna, afirma raspicat ca
dezastrul de la Fukoshima va genera numeroase dispute judiciare si acțiuni împotriva celor vinovați de proastele
masuri de prevenție si de administrare post factum a efectelor accidentului. Moment în care apare tsunami-ul: un
avocat japonez prezent în sala se declara profund ofensat si ia concluzia asta drept atac personal. Argumentul sau
principal e ca nu exista nici o dovada de cauzalitate între accidentul de la Cernobîl si afecțiunile de cancer care au
afectat ulterior populația din proximitatea dezastrului!

page 1 / 3

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2011-11-16 16:53:58

O alta fotografie de pe holurile somptuoase ale complexului din Dubai (slide-ul asta l-am vazut la toate
conferințele IBA la care am participat): avocați nigerieni fotografiindu-se de zor. Ei între ei, transferându-si
aparatele succesiv, ca nu carecumva s-avem discriminari; ei cu silueta turnului Kalifa profilata pe fundal; ei alaturi
de o suedeza solicitata special pentru sesiunea de conservare a amintirilor s.a.m.d. De notat ca delegatia nigeriana
la aceste conferințe este una dintre cele mai numeroase, ea cuprinzând, alaturi de zeci de avocați, o gramada de
funcționari publici care, dupa toate aparentele, n-au nicio treaba cu lumea avocaturii iar prezenta lor acolo e un
simplu spam.
O vizita la sediul unei firme locale în ultima zi a conferinței. Un cabinet respectat si reputat în Dubai, de
dimensiunea unei firme de top din România. Sediu impresionant în Emaar Square, primire boiereasca, cafele
arabești si baclavale, companie pestrița, atmosfera cordiala. Ghidul, unul dintre fondatorii firmei, instruit în Anglia
si fost partener la una din firmele britanice de top, vorbește despre legislația din Emirate (civil law), despre
cosmopolitismul firmei (avocați de 17 nationalitati), despre cosmopolitismul Dubaiului. Discurs impecabil,
masurat, curtenitor. Chapeau bas!
Jos palaria si-n fata dezbaterii privitoare la oportunitatea normelor franceze care interzic burka în spatiile publice.
Superbe argumente si contra-argumente. Nu cumva, se întreaba cineva din audienta, aceste norme sunt o expresie a
intolerantei si-un pumn în figura multiculturalismului, aplicat chiar în tara drepturilor omului? Nu, i se raspunde, e
taman pe dos. O asemenea lege e formula adecvata pentru nevoia de acomodare a provocarilor
multiculturalismului cu valorile democratice tradiționale. Replica e nemiloasa: priviți atmosfera din Dubai Mall,
deranjeaza cumva coexistenta în acelasi spatiu a femeilor cu straie traditionale alaturi de cele costumate dupa
norme europene ori americane ?...
Apropos de Dubai Mall… Lânga el se înalta majestuos Burj Kalifa, cea mai impresionanta cladire moderna din
lume. În interior, ultra modernul hotel Armani gazduieste receptia oferita cu ocazia conferintei de o firma din
Magic Circle. Sute de avocati în goana dupa masline, bere si carti de vizita. La asemenea evenimente poti avea
sansa unor întâlniri de real folos dar, cel mai adesea, risti sa te trezesti prizonier în cusca unor discutii complezente
si plicticoase. Uitati-va bunaoara la poza urmatoare unde ma descopar fascinat stând de vorba cu cineva care pare
cel mai bun prieten de copilarie, de liceu, de armata si de Grozavesti. Daca examinati ceva mai atent privirile
noastre veti descoperi probele ca nici unul dintre noi nu stie cu cine vorbeste.
În fine, o ultima fotografie. Imaginea aeriana a Dubaiului. În coltul de jos, poza unui grup de protestatari (majoritar
români) care obiecteaza ca metropola asta este prea opulenta, n-are istorie si cultura, este kitsch si, în general, e
lipsita de suflet. Ceea ce eu însa vad în aceasta imagine nu prea pare sa se încadreze în definitia consacrata a
kitsch-ului. Nu observ nicaieri vreo reproducere a Turnului Eiffel ori a canalelor venetiene. Observ un oras nou
dar, în acelasi timp, extrem de elegant; opulent, dar foarte curat; aglomerat, dar grozav de spatios; ridicat într-un
teritoriu musulman, dar foarte cosmopolit, tolerant si sigur; lipsit de istorie, dar viitor creator de istorie. Un oras
care nu se pretinde altceva decât este, perfect coerent cu timpul si spatiul edificarii sale din petrol si piatra seaca.
Şi, provocat de pricinoșii din coltul fotografiei, confectionez la repezeala un ultim slide pe care desenez câteva
semne de întrebare referitoare la numarul de kilometri de autostrada construiti la noi în ultima juma’ de veac de
istorie, traditie si cultura.

Florentin Ţuca (foto) este Managing Partner al firmei Ţuca Zbârcea & Asociatii, firma de avocatura care domina în ultimii ani topul pietei
locale, dupa venituri. Cu o experienta juridica de 18 ani, Florentin Ţuca a fost implicat în numeroase procese de privatizare, printre care
primele privatizari din sectorul bancar din România, asocieri în participatiune, fuziuni si achizitii, precum si proiecte de reorganizare si
restructurare de societati.
El este specialist în proiecte de tip parteneriat public-privat, concesiuni si achizitii publice, îndeosebi în sectoarele infrastructurii si

page 2 / 3

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2011-11-16 16:53:58
energiei. În plus, detine o experienta vasta în redactarea de proiecte de acte normative, inclusiv elaborarea si stabilirea noului cadru
legislativ aplicabil în privatizari, concesiuni, sectorul bancar sau alte domenii.
Florentin Ţuca a dobândit o vasta experienta în arbitraje complexe pe lânga curtile de arbitraj locale si internationale, cu deosebire în
spete privind reglementarea diferendelor referitoare la privatizari si alte diferende internationale, fiind coordonatorul echipei de avocati
care a reprezentat Statul român în trei procese de arbitraj international în fata Centrului International de Reglementare a Disputelor
Relative la Investitii (ICSID).
Printre proiectele în care Florentin Ţuca a fost implicat, se numara: privatizarea Daewoo Automobile Craiova SA; vânzarea participatiilor
detinute de mai multe banci în Asiban, privatizarea Casa de Economii si Consemnatiuni – CEC, privatizarea Bancii Comerciale Române –
BCR, privatizarea Petrom, privatizarea Bancpost etc.
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