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bpv Grigorescu Ştefanica, prima societate de avocați din România care se alatura
Global Legal Blockchain Consortium

Dezvoltarea tehnologiei blockchain atrage dupa sine avantaje, dar și o lista complexa de responsabilitați din
partea companiilor privind securitatea și confidențialitatea datelor, precum și interoperabilitatea sistemului
legal aplicat în acest context.
Daca în urma cu câțiva ani, cripto-monedele, ICO (Initial Coin Offering) și blockchain pareau niște concepte
futuristice, care dominau agenda marilor conferințe de tech și fintech la nivel internațional, acum putem spune ca
fac parte din prezent, ca încep sa prinda radacini în multe industrii.
Dar, înainte de toate, ce este, de fapt, tehnologia blockchain?
Blockchain este, redus la o definiție minima, un lanț de blocuri de date, securizate prin criptografie, care
funcționeaza ca niște registre globale, ce pot fi accesate de terți. Tehnologia blockchain poate fi utilizata nu doar în
industria financiara, ci în orice sector de activitate, de la cel medical, pâna la inginerie sau educație.
De ce este tehnologia blockchain atât de importanta pentru avocați și companii?
În sectorul juridic relația de încredere sociala în instituții este intermediata de un numar limitat de actori (juriști,
avocați, notari, judecatori) care sunt adesea criticați ca nu țin pasul cu progresul tehnologic, poate chiar cu scopul
distinct de a împiedica alți jucatori sa acapareze o parte din business-ul lor.
Totuși, aceasta relație de intermediere controlata se afla într-un contrast puternic chiar cu conceptul fundamental
care a stat la baza crearii tehnologiei blockchain: acela de descentraliza serviciul de agent de încredere și de a
elimina intermediarii și autoritațile centrale care aloca astfel de prerogative. Cu toate acestea, indiferent daca
tehnologia blockchain va reuși sau nu sa atinga aceste obiective, este important de reținut ca în orice viitor
previzibil tranzacțiile vor continua sa fie guvernate, în mod fundamental, de legi.
În acest context, societați internaționale de avocați, reprezentanți din mediul academic, dar și companii de software
și-au reunit forțele și expertiza sub umbrela Global Legal Blockchain Consortium – GLBC. Prin GLBC vor
lucra pentru standardizarea, guvernanța și aplicarea blockchain și a tehnologiilor conexe în sisteme juridice
globale.
Prin acest parteneriat strategic cu GLBC, bpv Grigorescu Ștefanica își propune sa contribuie la utilizarea
tehnologiei blockchain și în afara tranzacțiilor de cripto-monede – în prezent, singura aplicare a acestei tehnologii
în România. Astfel, decizia bpv Grigorescu Ștefanica de a se alatura GLBC este nu doar necesara pentru piața
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româneasca, dar și aliniata obiectivelor societații, precum și o reconfirmare a poziției de lider în aria de practica
Tehnologie, Media și Telecom – TMT.
bpv Grigorescu Ștefanica ofera consultanța pentru unele dintre cele mai importante companii din sectoarele
tehnologiei digitale și industriale, internet și comerț electronic, precum și firme cu capital de risc, dar și investitori
strategici din industria Tech.
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