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În spatele scenei, alaturi de avocații D&B David si Baias din practica de litigii de
drept administrativ. Echipa, dosare, soluții, rezultate remarcabile și repere
jurisprudențiale

Echipa D&B David si Baias este foarte activa pe segmentul litigiilor, multe dintre soluțiile pe care
profesioniștii firmei le-au obținut în instanța devenind puncte de referința pentru practica din domeniu.
Daca despre performanțele înregistrate în sfera dreptului fiscal se știe ca au facut istorie, rezultatele
litiganților firmei, specializați în alte ramuri ale dreptului administrativ și în cele ale dreptului civil (în sens
larg), înregistreaza, de asemenea, performanțe notabile. Reamintim ca Dan Dascalu, Partener D&B David si
Baias și Coordonator al Departamentelor de Litigii si Relatii de munca din cadrul firmei, este recunoscut
drept unul dintre cei mai buni experți ai României în domeniul dreptului fiscal, având o contribuție
semnificativa la dezvoltarea practicii, dar și la realizarea unei parți din cadrul legal care reglementeaza
acest sector.
Practica de litigii de drept administrativ este acoperita de o echipa specializata în acest domeniu, majoritar formata
din alți avocați decât cei ai echipei din litigiile fiscale. Astfel, în afara de Ana Maria Iordache (Partener în
practica de litigii D&B David și Baias începând cu octombrie 2018), care lucreaza alaturi de Dan Dascalu atât în
zona de litigii de Concurența, cât și de Protecția Datelor, exista înca o echipa, în subordinea acestuia, compusa din
șapte avocați specializați pe aceasta arie, care sunt coordonați de catre Amelia Teis (Managing Associate) și de
catre Ioana Cercel (Senior Associate). “Sunt avocați care cunosc foarte bine tot ceea ce implica practica, fiind
super-specializați pe ceea ce fac, dar și cu o experiența semnificativa”, declara Dan Dascalu.

Soluții care aduc lumina pe segmentul achizițiilor publice
Firma de avocatura deruleaza o activitate susținuta în zona de achiziții publice. Amelia Teis este cea care se ocupa
de coordonarea specialiștilor implicați în aceste mandate, cu relevanța în diferite sectoare, precum utilitati,
infrastructura, construcții, medical, energie si resurse naturale, aparare si securitate, cooperând acolo unde este
cazul cu echipele specializate pe industrii din D&B David și Baias (în special, Pharma și Public Sector), dar și cu
cele din departamentele de Taxe sau Advisory (de exemplu, cea de Forensic) ale PricewaterhouseCoopers. “Este
un domeniu în care avem foarte multe cauze atât în etapa procedurilor de atribuire, cât si în litigii având ca obiect
executarea contractelor de achizitii publice sau a celor finantate din fondurile europene. De altfel, am reușit sa
obținem multe soluții de referința în zona achizițiilor publice”, mai spune Dan Dascalu.
El amintește în acest sens soluția unui regulator de competențe, data recent de Înalta Curte. “Regulatorul de
competența intervine în situația în care se pune problema stabilirii organului competent sa soluționeze o anumita
cerere, în situația în care exista dubii ca ar putea exista mai multe. În cazul nostru discuția era în legatura cu o
procedura de achiziție proprie organizata de o autoritate contractanta prin derogare de la legislația privind
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achizițiile publice. Reținând argumentele noastre, instanța suprema a clarificat faptul ca decizia de inițiere a unei
proceduri proprii de achiziție se contesta potrivit normelor speciale în domeniul achizițiilor publice, respectiv
Legea nr. 101/2016, prin derogare de la regulile dreptului comun din legea contenciosului administrativ”
detaliaza Dan Dascalu.

Citește și
► Soluție de referința a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind competența de soluționare a
contestațiilor în materia achizițiilor publice, obținuta de avocații D&B David și Baias
Un alt proiect important în care au fost implicați recent avocații D&B David și Baias specializați în litigii
administrative și achiziții publice este o procedura de achiziție de muniții cu o valoare maxima estimata de
aproximativ 2,5 milioane Euro. “Dupa aproape 2 ani de munca și multe provocari, a fost obținuta anularea
definitiva a unei proceduri organizate prin exceptare de la legislația privind achizițiile publice. Atât CNSC, cât și
Curtea de Apel, au reținut ca autoritatea contractanta nu se poate prevala de exceptare prin simpla invocare a
calitații sale de autoritate contractanta cu atribuții speciale și specializate, sau prin raportare la domeniul în care
își deruleaza activitatea sau a unui interes fundamental de securitate, ci are obligația de a proba în concret
existența unui astfel de interes și destinația specific militara a produselor achiziționate” explica Dan Dascalu.

Citește și
► Avocații D&B David și Baias anuleaza definitiv o procedura proprie de achiziție de muniții organizata
prin derogare de la legislația achizițiilor publice, cu o valoare maxima estimata de aproximativ 2,5
milioane euro
Asemenea soluții constituie adevarate repere jurisprudențiale în materia achizițiilor publice atât la nivel
administrativ-jurisdicțional, cât și la nivelul instanțelor de judecata, fiind extrem de importante și utile și transmit
totodata un mesaj clar în sensul necesitații respectarii cu strictețe a normelor dreptului european și, respectiv, a
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind achizițiile publice. “În susținerea confirmarii
acestei necesitați vin și soluțiile de admitere a cererilor de revizuire obținute în numele clienților noștri, prin
reținerea de catre instanțele de judecata tocmai a încalcarii principiului prioritatii dreptului Uniunii Europene, în
diferite domenii, inclusiv în cel al achizițiilor publice. Amintim astfel ca remarcabila, de exemplu, anularea unei
soluții irevocabile, urmare a respingerii ca inadmisibila a unei intervenții, pe motivul neformularii acesteia la
nivelul CNSC, urmata apoi de rejudecarea cauzei și respingerea plângerii”, arata Partenerul D&B David si Baias.

Soluții de referința în zona litigiilor de concurența
Colaborarea membrilor echipei de litigii condusa de Dan Dascalu cu cei din echipa de concurența a D&B David
și Baias - condusa de partenerii Sorin David și Manuela Guia, care la rândul lor au pledat uneori în fața
instanțelor de judecata în aceste cauze, a condus de-a lungul timpului la rezultate spectaculoase, pe o piața a
litigiilor pe care sunt puține dosare, iar specializarea și experiența sunt esențiale.
Astfel, în 2007, Dan Dascalu obținea în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție prima soluție de anulare pe fond a
unei decizii a Consiliului Concurenței aplicate Carpatcement, pentru nerespectarea standardului de proba pentru
aplicarea amenzii celor trei principali actori de piața, cea mai mare din întreaga istorie, la data respectiva. ”Soluția
este una de referința, ea fiind cu atât mai remarcabila întrucât consacra cu titlu de principiu relevanța
jurisprudenței europene în domeniu, data fiind inspirația europeana a legislației concurenței, chiar în condițiile în
care faptele erau anterioare aderarii la UE. Aceasta ca sa nu mai vorbim ca celelalte doua societați investigate nu
contestasera amenda, iar Consiliul Concurenței a încercat sa exploateze în favoarea sa acest argument, ca o
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recunoaștere implicita a faptelor de pe respectiva piața”, spune Dan Dascalu, partener D&B David și Baias.
A urmat un numar semnificativ de cauze în care diferite echipe de litigii formate pentru a asigura reprezentarea în
același timp unor clienți din aceeași piața au obținut reduceri substanțiale ale amenzilor (mergând pâna la 90%) în
procente sau sume absolute în discuție (de exemplu, suma de peste 120 milioane lei, redusa de instanțe prin
hotarâre definitiva în investigația de piața carburanților, în care D&B a reprezentat 4 din cele 6 societați amendate)
și mai recent, cauze în care au fost contestate masurile de inspecție inopinata ale Consiliului Concurenței, pentru
unele dintre acestea fiind în acest moment formulate și plângeri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pentru
încalcarea art. 6 și 8 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului. ”În ultima vreme numarul de litigii din
aceasta zona a scazut semnificativ, odata cu implementarea procedurilor de clemența și recunoașterea de catre
Consiliul Concurenței, care, în special prin raportare la soluțiile de multe ori restrictive ale instanțelor de
judecata, dar uneori și la probele specifice din cauza, au determinat agenții economici sa nu mai conteste.
Observam însa recent un ușor reviriment în aceasta zona și ne așteptam însa la accentuarea activitații în domeniu,
odata cu implementarea normelor referitoare la acțiunile în daune derulate în fața instanțelor civile pentru
încalcarea normelor de concurența”, mai spune Dan Dascalu.

GDPR - un domeniu din ce în ce mai interesant și așteptari de dezvoltare exponențiala, inclusiv în zona
litigiilor
O activitate intensa se anunța și în zona litigiilor legate de Protecția Datelor, previziunile specialiștilor fiind ca
odata cu aplicarea GDPR vor aparea foarte multe spețe care vor avea implicații financiare majore pentru cei vizați.
Avocații D&B David și Baias sunt de parere ca greul în acest domeniu abia acum începe, pentru ca multe firme
nu au reușit sa-și rezolve problemele pâna la 25 mai 2018, data de intrare în vigoare a Regulamentului. Mai mult,
în perioada urmatoare sunt așteptate controale și anchete din partea Autoritații Naționale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), iar la acest moment este bine cunoscuta intensificarea
acestor demersuri, în presa fiind de altfel prezentate informații cu privire la masurile sancționatorii aplicate de
autoritate în ultimele zile de existența ale vechii legislații, ca preludiu al aplicarii noii legislații.
Dan Dascalu este de parere s-ar putea repeta situația înregistrata din momentul apariției Consiliului Concurenței,
atunci când, dupa organizarea activitații sale, au fost aplicate foarte multe sancțiuni, iar aici autoritatea are deja un
avans, prin experiența aplicarii legii anterioare. ”Astfel, și în momentul de fața exista o serie de litigii legate de
datele cu caracter personal, litigii rezultate din Legea 677/2001. Suntem implicați în doua astfel de spețe, iar în
una dintre ele a fost deja admisa de Tribunalul București o sesizare pe care am formulat-o pentru interpretarea
dispozițiilor fostei directive de catre Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Independent de aceasta, însa, sunt
foarte curios sa vad cum se vor soluționa litigiile acestea mai ales ca în acest moment chestiunile despre care noi
vorbim în acele spețe, din punctul nostru de vedere, au suferit o decontravenționalizare, în sensul ca sub noua lege
tratamentul aplicabil este diferit de cel care era sub legea veche”, puncteaza Dan Dascalu.

Soluții în alte litigii de drept administrativ și în diferite litigii de drept civil (în sens larg, inclusiv dreptul
muncii)
Avocații firmei sunt implicați și în alte litigii de drept administrativ din sfera diferitelor reglementari speciale, cum
ar fi cele care vizeaza zona de reglementare a fostei ANRC, sau cele aferente domeniului audiovizualului,
publicitații înșelatoare sau ale contestarii (inclusiv, pe calea unor cereri de intervenție ale unor agenți economici
afectați) ale unor masuri dispuse urmare a demersurilor de control ale Curții de conturi. „Am avut client un retailer
caruia i s-a interzis sa foloseasca niște sloganuri comerciale în doua campanii. În acest dosar am câștigat
definitiv și am reușit sa obținem anularea actelor. Am fost implicați și în contestarea cu succes a unora dintre
actele de control ale Curții de Conturi”, mai arata avocatul Dan Dascalu.
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Citește și
► Avocatii D&B David si Baias obtin o decizie de referinta în materia publicitatii înselatoare
Avocații D&B David și Baias sunt de asemenea implicați și în litigii de drept civil (în sens larg), începând cu cele
din sfera pretențiilor din contracte, acțiuni în daune delictuale, acțiuni în revendicare, dar și litigii referitoare la
insolvența. De asemenea, deși nu sunt implicați în mod direct în dosare penale (în sensul asistenței în fața instanței
de judecata) asista clienții în cooperare cu avocați penaliști în diferite spețe. ”Acesta este un domeniu extrem de
interesant, unde experiența noastra în domeniul dreptului civil (în sensul cel mai larg posibil, fie ca discutam de
dreptul fiscal, legea societaților comerciale etc.), de multe ori în cooperare cu profesioniștii din sfera contabilitații
și fiscalitații din cadrul PricewaterhouseCoopers, oferim asistența, având o colaborare cu efecte extrem de
benefice pentru clienți, care pot profita de rezultatele unei experiențe multidisciplinare”, precizeaza Dan Dascalu.
Nu în ultimul rând, trebuie amintite litigiile de dreptul muncii care sunt extrem de interesante nu doar din
perspectiva juridica, dar implica o dimensiune speciala, date fiind pasiunile și energiile pe care le implica
componenta umana, dintr-o perspectiva mult mai directa decât în multe alte litigii, data fiind dimensiunea pur
personala a disputei de cele mai multe ori. În acest domeniu experiența avocaților D&B David și Baias este de
asemenea semnificativa, fiind implicați în litigii dintre cele mai diverse referitoare la situația individuala a
salariaților (concedieri pentru necorespundere profesionala sau indisciplina, pretenții salariale de natura și origine
diferita, cum ar fi drepturi salariale lunare pretins neachitate, sume aferente orelor suplimentare sau unor prime
aferente unor Sarbatori precum Craciunul ori Paștele, discriminare și harțuire etc.) dar și soluțiile de referința
obținute în complicatele litigii referitoare la reprezentativitatea sindicatelor. ”Aș reaminti în aceasta zona doar cel
mai recent succes al echipei noastre în asemenea litigii, în care am reprezentat o mare companie telecomunicații
în concedierea unei persoane din conducerea sa care se face vinovata de încalcarea regulilor referitoare la
confidențialitatea informațiilor, practic ajungând sa transfere date foarte sensibile, prin intermediul tehnologiilor
moderne, în spații inaccesibile angajatorului”, menționeaza în final Dan Dascalu.

D&B David si Baias este societatea de avocați corespondenta a PwC Romania, având în prezent peste 40 de
avocați si fiind integrata în rețeaua societaților de avocați corespondente PwC, care cuprinde mai mult de 2.000
de avocați în 75 de jurisdicții din întreaga lume. Echipa de litigii a D&B David si Baias este condusa de Dan
Dascalu (Avocat Partener) si este formata din 16 avocați, iar activitatea sa a fost recunoscuta în mod constant
de-a lungul timpului de catre diferitele cataloage internaționale de profil.
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