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CMS Expert View: VIDEO | Dreptul Energiei – între boom tehnologic și nevoia de
legislație moderna. O discuție cu Varinia Radu, Partener, coordonatorul practicii de
petrol și gaze pe Europa Centrala și de Est al CMS

Biz

Lawyer va propune din aceasta saptamâna o noua serie de interviuri și materiale filmate care urmaresc
sa aprofundeze concepte de drept, spețe interesante și abordari juridice inedite în cazuri relevante, prin
intermediul experienței aplicate a unor avocați de top, parteneri în cadrul CMS Romania.
Vorbim astazi despre Dreptul Energiei cu Varinia Radu, conducator al departamentului de energie din Romania
și coordonatorul practicii de petrol și gaze pe Europa Centrala și de Est al CMS.
Deși pare un domeniu foarte de nișa, în fapt este una dintre ariile cele mai complexe de drept. În ultimii ani
Dreptul Energiei a aparut mai vizibil datorita rolului pe care sectorul energetic îl joaca în economia unei țari.
Accesul la resurse naturale și gradul de « afordabilitate » al consumatorului de energie dau masura standardului de
viata al populației, fapt care face ca industria energetica sa fie influențata de factori politici și, de multe ori, chiar
geopolitici.
Chiar întemeierea UE a avut la baza doua tratate care au avut în vedere colaborarea în doua zone de resurse
energetice, respectiv carbunele și oțelul, pe de o parte și energia nucleara, pe de alta parte. În România, în anii
2000 a aparut primul set de legislație în domeniul gestionarii și reglementarii resurselor energetice, atunci când au
fost înființate și autoritațile de reglementare, ca parte din eforturile de pre-aderare și integrare în UE.
« Acest domeniu va suferi o dezvoltare accelerata în viitorul apropiat. Daca acum 2-3 ani vorbeam de “smart
grids” - tehnologii inteligente pentru rețelele de transport și distribuție în energie, deja vorbim despre conceptul
de “smart cities” și vedem cum tehnologia avanseaza mult mai repede decât o fac politicile și reglementarile în
energie. Viitorul energiei, așa cum se prefigureaza în UE, se va concentra pe descentralizare, de-carbonizare și
digitalizare. Acest lucru înseamna o necesitate acuta a adaptarii și actualizarii legislației existente, dar și
emiterea unui set de legi noi, care sa atraga investiții în aceste domenii », a declarat Varinia Radu, coordonatorul
diviziei petrol și gaze pe Europa Centrala și de Est al CMS.
În ceea ce privește practica de energie și resurse naturale, CMS este listata în topurile prestigioaselor publicații
Chambers și Legal 500 pe primele locuri, atât în România, cât și în Europa Centrala și de Est, în timp ce Varinia
Radu este nominalizata leading lawyer de publicațiile Legal 500 și IFLR.

”Varinia are o vasta experiența internaționala și a coordonat unele dintre cele mai inovatoare și de anvergura
tranzacții pe petrol și gaze din România. Ea se bucura de o profunda cunoaștere a industriei, ceea ce ne ofera un
veritabil avantaj competițional”, a adaugat Gabriel Sidere, Managing Partner CMS Romania.
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Varinia a fost implicata, de asemenea, în procesul de elaborare a mai multor inițiative legislative importante în
sectorul energetic și a contribuit la înființarea și dezvoltarea de asociații-cheie ale industriei precum Asociația
Româna a Companiilor de Explorare și Producție Petroliera, unde are și calitatea de Membru al Consiliului
Director. Varinia a fost activa pe piața energetica româneasca înca de la începutul liberalizarii pieței și stabilirea
unui nou cadru de reglementare pentru pregatirea procesului de aderare a României la UE (începutul anilor
2000).
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