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Leroy si Asociatii îsi consolideaza echipa prin recrutarea a doi avocati seniori:
Razvan Pele și Diana Moroianu

Leroy si Asociatii - societate de avocați independenta recruteaza doi noi avocati seniori: Razvan Pele si
Diana Moroianu - avocati foarte apreciati si cu o experienta vasta în dreptul afacerilor se alatura echipei.
Razvan Pele - Managing Associate - Leroy si Asociatii, având mai mult de 11 ani de practica avocațiala dedicata
domeniilor dreptului concurenței, distribuției și protecției consumatorilor, dreptului proprietații intelectuale și al
protecției datelor personale. Este membru al Baroului București din anul 2009 și a fost implicat în unele dintre cele
mai importante operațiuni de concentrare economica de pe piața din România, asistând clienții în cadrul
procedurilor de autorizare a acestor operațiuni de catre Consiliul Concurenței.
Are experiența în furnizarea de servicii de asistența juridica și reprezentare personalizate în cadrul investigațiilor și
a inspecțiilor inopinate, acumulând, totodata, o consistenta experiența în examinarea prin metode forensic a datelor
astfel colectate de catre autoritațile de concurența. Razvan ofera consultanța clienților locali și internaționali cu
privire la redactarea, negocierea și implementarea unor sisteme dedicate de distribuție, franciza și a proiectelor de
tip joint-venture.
Experiența sa în domeniul dreptului concurenței a fost dezvoltata în paralel cu aceea din domeniul dreptului
proprietații intelectuale și al protecției datelor cu caracter personal, asistând clienți internaționali din domeniul
telecomunicațiilor și din industria farmaceuticelor în legatura cu înregistrarea drepturilor de proprietate industriala
la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci și la Oficiul European de Proprietate Intelectuala, administrarea de
portofolii de astfel de drepturi, precum și în litigii în materia drepturilor de proprietate intelectuala.
Diana Moroianu - Senior Associate - Leroy si Asociatii, are o experienta de peste 10 ani în dreptul societatilor,
fuziuni si achiziții si tranzacții de drept financiar si bancar.
Membra a Baroului Bucuresti din anul 2008, Diana a fost implicata în tranzacții de M&A atât de partea
comparatorilor cât si a vânzatorilor pentru clienți activi în diverse domenii, de la lanțuri de comerț, la industria
farmaceutica si cea financiara. A fost implicata într-o varietate de tranzacții, printre care împrumuturi sindicalizate,
finanțare de proiect sau de achiziții, restructurari financiare, listare de acțiuni pe piața de capital În afara de
experiența ca avocat de tranzacții, Diana a acordat asistenta cu privire la cadrul normativ aplicabil instituțiilor
financiare si a dobândit experienta în tranzacțiile de piața de capital în zona EMEA în cadrul unei banci de
investiții
"Suntem mândri de Razvan si Diana, avocati seniori ce vor contribuii substantial la efortul nostru constant de a
furniza servicii excelente clientilor nostri. Aceasta noua echipa este dovada angajamentului nostru de a fi un
cabinet de avocatura recunoscut prin excelenta pe piata din România. Noile noastre inițiative, cât si cerintele în
continua creștere din partea clientilor nostri ne-au determinat sa ne extindem si sa cautam noi membri ai echipei
noastre. Suntem mândri de ceea ce am gasit: doi avocati excepționali care cu siguranta vor juca un rol cheie în
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furnizarea de servicii de înalta calitate clientilor noștri" a declarat Bruno Leroy, avocat asociat fondator al
cabinetului Leroy si Asociatii.

Leroy si Asociatii este una dintre cele mai experimentate societati de avocați independente din România, cu o
prezenta de peste 20 de ani pe piata locala si cu o echipa formata din 20 de avocati.
Initial, societatea a functionat ca birou local al cabinetului francez Gide, dobândind de-a lungul timpului
recunoaștere prin implicarea sa în unele dintre cele mai semnificative investitii si operatiuni realizate în România.
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