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D&B David si Baias a reprezentat 6 companii de trading de cereale în investigatia
închisa recent de Consiliul Concurentei pe aceasta piata, fara aplicarea de amenzi

Avocații D&B David si Baias specializati în dreptul concurentei au reprezentat 6 dintre cele 14 companii de
trading de cereale care au fost investigate de Consiliul Concurentei pentru presupuse încalcari ale legii
concurentei. Este vorba de ADM Romania Trading S.R.L., ADM Romania Logistics S.R.L, Cargill
Agricultura S.R.L., Cargill Cereale S.R.L., Glencore Protein Romania S.R.L., si Nidera Romania S.R.L.
Investigatia a fost închisa la sfârsitul anului trecut de catre Consiliul Concurentei fara aplicarea de amenzi.
„Apreciem aceasta decizie a Consiliului Concurentei de a închide investigatia fara aplicarea de sanctiuni la adresa
companiilor investigate, o decizie mai degraba exceptionala din perspectiva activitatii recente a Consiliului
Concurentei”, a declarat Manuela Guia, Partener, D&B David si Baias.
Potrivit raportarilor Consiliului Concurentei, doar 35% dintre investigatiile derulate în perioada 2010-2015 au fost
închise fara sa se constate încalcarea legii si fara administrarea de amenzi.
„A fost o investigatie extrem de complexa si de laborioasa care s-a desfasurat pe parcursul a peste 3 ani, în
perioada 2013-2016 si care a implicat si o inspectie IT, de tip forensic. Modul în care s-a derulat aceasta
investigatie demonstreaza înca o data nivelul înalt de profesionalism al inspectorilor Consiliului Concurentei”, a
precizat Manuela Guia.
„Prin ordinul de închidere a investigatiei, autoritatea de concurenta a demonstrat întelegerea mecanismelor de
functionare a pietei comercializarii de cereale, care este una deschisa si în care comerțul transfrontalier este liber,
iar preturile produselor agricole se stabilesc la nivel global, în funcție de bursele de marfuri ale lumii. De
asemenea, Consiliul a retinut ca la nivel național, preturile de achiziție ale cerealelor sunt influențate de factori
globali sau regionali si nu depind exclusiv de nivelul producției la nivel național, ci si de o multitudine de alte
elemente, precum: cotațiile internaționale, costurile de transport, condițiile climaterice corelate cu existenta sau
inexistenta capacitaților de depozitare etc. Drept urmare, preturile de achiziție sunt extrem de volatile si se pot
modifica zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi”, precizeaza Bianca Naghi, Managing Associate, D&B David si
Baias.
În plus, ordinul de închidere al investigatiei arata ca informațiile care circula prin intermediul unui broker agricol
se refera la prețul si cantitatea produselor agricole disponibile spre tranzacționare la un anumit moment în piața si
ajuta la creșterea transparentei pieței. De asemenea, mobilitatea personalului din industrie, de la o companie
concurenta la alta, nu reprezinta în acest sector o modalitate de a facilita eventuale înțelegeri anticoncurențiale,
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având în vedere particularitațile industriei, respectiv existenta unei volatilitați extrem de ridicate in ceea ce privește
condițiile de tranzacționare. Prin urmare, în lipsa unui schimb deliberat de informații sensibile în scopuri
anticoncurențiale, orice informații sensibile din punct de vedere concurențial deținute de anumiți angajați la un
moment dat devin perimate în scurt timp (datorita dinamicii pronunțate a sectorului), fiind lipsite de relevanta din
perspectiva concurențiala.
Potrivit celor mai importante clasamente internaționale (Chambers and Partners, Who’s Who Legal, etc.), D&B
David si Baias se menține de câțiva ani în poziția de lider pe piața din România în domeniul dreptului concurenței,
fiind singura firma de avocatura din România care are 3 avocați incluși în clasamentele internaționale. Sorin David
este menționat drept „eminent practitioner” de catre Chambers and Partners, Manuela Guia este inclusa în banda 2,
iar Bianca Naghi este menționata drept „associate to watch”.
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