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Ruptura la ZRP. Cativa avocati au luat-o pe cont propriu si si-au facut propria firma

Trei avocati ai casei de avocatura Zamfirescu Racoti Predoiu (ZRP) s-au rupt de firma coordonata de Stan
Tirnoveanu si au decis sa infiinteze propria societate de avocatura. Cristian Minerean (ex-Senior Associate
ZRP), Ioana Hasotti (ex-Associate ZRP) si Andrei Nistor (ex-Associate ZRP si, ulterior, Cunescu Balaciu și
Asociații) au infiintat firma Hașotti Mîneran Nistor și Asociații (HMN & Asociatii), ce va acorda consultanta
clientilor in mai multe arii de practica, punctul forte fiind Litigiile. . .
”Partenerii au un background solid in sfera litigiilor, dar vom fi o firma de avocatura full service. In viitorul
apropiat vom face recrutari”, a precizat pentru BizLawyer Andrei Nistor. El este acum liderul departamentelor de
Insolvența & Restructurare și de Litigii de Munca de la HMN & Asociatii.
Avocatul a acumulat experiența ca avocat pledant, ocupându-se de cazuri în variate ramuri de drept, asigurând
reprezentarea unor companii naționale sau straine și a instituțiilor publice în fața instanțelor române. Experiența sa
în domeniul restructurarii și al insolvenței include consilierea clienților în probleme complexe de reorganizare,
insolvența și faliment. Andrei Nistor a sprijinit creditorii, debitorii și terțele persoane sa aleaga între o multitudine
de variante de restructurare a debitelor, a conceput și redactat acorduri și tranzacții. El a mai acumulat o bogata
experiența în dreptul muncii, asigurând consultanța și asistența pentru companii multinaționale și banci. De
asemenea, a oferit asistența și reprezentare în proceduri penale unor persoane fizice sau juridice, acuzate de abuz
de drept sau alte infracțiuni economice.
Cristian Mîneran este șeful departamentului de Litigii și Arbitraj al HMN & Asociatii. A câștigat o bogata
experiența ca avocat pledant, ocupându-se de litigii variate și complexe, reprezentând companii naționale și
straine, banci și instituții publice în fața instanțelor de judecata și arbitrale. Practica sa acopera o gama larga de
cazuri în domenii precum executarea obligațiilor contractuale, anularea sau rezoluțiunea contractelor civile,
raspunderea contractuala, fond funciar, contencios administrativ, bilete la ordin, cambii și cecuri, executare silita,
achiziții publice și dreptul familiei. Este, de asemenea, specializat în drept societar cu accent pe litigii izvorâte din
neînțelegerile dintre asociați, dizolvare, lichidare și preluari de companii, inclusiv anularea hotararilor AGA și ale
consiliilor de administrație. Experiența sa în domeniul arbitrajului include numeroase litigii, multe dintre ele
soluționate în baza regulilor de arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț. Trebuie menționat și faptul ca este
un specialist în tratarea litigiilor izvorâte din contracte FIDIC și a reprezentat atât Angajatorii cât și Contractorii în
procedurile ce au loc în fața Comitetului de Soluționare a disputelor și a Tribunalului Arbitral al CIC.
Cel de-al treilea partener, Ioana Hașotti, a acumulat o vasta experiența în litigii, oferind asistența juridica unor
mari companii multinaționale și banci în variate ramuri ale dreptului cum ar fi civil și comercial, dreptul muncii și
al familiei, contencios administrativ și protecția consumatorului. Punctul sau forte este dreptul proprietații
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intelectuale, departament al carui lider este. Practica bogata în domeniu include litigii în materia brevetelor, în
special în ramura de farmaceutice, marci și drepturi de autor. Ioana Hasotti a coordonat un proiect de aproximativ
140 de dosare legate de dreptul de proprietate asupra unor imobile și de contracte de închiriere. De asemenea, a
mai coordonat un proiect de aproximativ 2000 de dosare legate de dreptul muncii și de procedurile de executare
silita a angajatorului.
Echipa HMN & Asociatii are experiența în dreptul financiar și bancar, participând în numeroase litigii legate de
aceste domenii. De asemenea, a oferit o gama larga de servicii juridice în legatura cu finanțarea tranzacțiilor,
structurari și restructurari, negocierea unor înțelegeri complicate și ale garanțiilor aferente.
Avocații au acumulat o experiența variata și în real estate, structurând tranzacții complicate, întocmind due
diligence-uri exhaustive și redactând toate documentele aferente unei vânzari precum și cele de garanție. De
asemenea, au furnizat asistența juridica și reprezentare în numeroase dosare legate de real estate cum ar fi
revendicari ale imobilelor naționalizate sau confiscate, cereri împotriva dezvoltatorilor.
Ei au o experiența bogata în cauze legate de proprietatea intelectuala, furnizând asistența juridica atât în situații
litigioase cât și nelitigioase. Experiența se concentreaza pe marci, drepturi de autor și brevete, participând în
numeroase situații nemaiîntâlnite în jurisprudența interna. Echipa a oferit reprezentare în fața autoritaților
specializate, cum ar fi OSIM, precum și în fața instanțelor competente.
In domeniul taxelor, avocatii au asistat companii majore și importanți dezvoltatori de pe piața de real estate în
probleme lor fiscale, oferindu-le asistența specializata în timpul inspecțiilor fiscale. De asemenea, au emis opinii
juridice pe probleme delicate și controversate și au reprezentat clienți în proceduri de contencios fiscal în fața
instanțelor competente.
Membrii echipei au acumulat o experiența semnificativa în domeniul achizițiilor publice, furnizând asistența
juridica specializata pe parcursul întregii proceduri, începând cu fazele administrative preliminare - ca de exemplu
licitații publice, prin prepararea documentelor necesare pentru clienți - și sfârșind cu faza judiciara. De asemenea,
au reprezentat mari companii de pe plan național în fața Comisiei Naționale de Soluționare a Contestațiilor și a
instanțelor de judecata competente.
Echipa este bine pregatita sa se ocupe de dosare penale complexe, oferind clienților asistența juridical și
reprezentare specializate atât în faza de urmarire penala, cât și în caz de trimitere în judecata. Avocatii au
reprezentat atât personae fizice, cât și personae juridice în cazuri de evaziune fiscala, spalare de bani, frauda,
gestiune frauduloasa, abuz în serviciu sau neglijența în serviciu, precum și alte infracțiuni economice.
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