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Avocatura de penal-comercial funcționeaza și în condiții de criza | Mareș & Mareș
nu estimeaza o scadere semnificativa a veniturilor și se așteapta la un volum mai
mare de activitate pe viitor. Mihai Mareș, Managing Partner: Cea mai importanta
decizie a venit natural și a fost sa pastram întreaga echipa de avocați și angajați

Firmele de avocați par sa fi depașit șocul inițial generat de restrângerea activitaților economice și limitarea
interacțiunii cu clienții, iar acum își adapteaza strategiile la noile realitați.Chiar daca unele proiecte au fost
suspendate, deși trecusera de fazele inițiale și se îndreptau spre linia de final, altele au continuat, iar clienții
solicita consultanța de zi cu zi în problemele cu care se confrunta.
”Momentan, portofoliul nostru de clienți nu pare afectat sau extrem de îngrijorat de aceasta situație – în sensul ca
acest fenomen își va consuma la un moment dat efectele negative și sunt șanse sa devina chiar parțial controlabil și
previzibil. Nu estimam o scadere a veniturilor - sau cel puțin nu una semnificativa -, dar ne așteptam la un volum
mai mare de activitate pe viitor pentru a putea menține un nivel similar de venituri ca cel de pâna acum”, a declarat
pentru BizLawyer dr. Mihai Mareș, coordonatorul firmei Mareș & Mareș, evidențiata de directoarele
internaționale drept unul dintre cei mai puternici jucatori de pe piața consultanței juridice în segmentul
penal-comercial.

Schimbare de strategie? Direcția va fi pastrata
La finele anului trecut, Mareș & Mareș anunța ca va continua strategia de consolidare a practicii de drept penal,
odata cu procesul de rebranding și, mai mult, își propunea sa devina liderul avocaturii de penal din România. Între
timp, contextul s-a schimbat dramatic, dar obiectivele firmei nu au suferit nicio modificare.
”Obiectivele noastre au ramas aceleași, în sensul ca vom continua consolidarea și țintim sa fim cea mai buna firma
specializata în drept penal din România, pe baza competențelor, resurselor și experienței unei echipe de avocați
complete, pe care intenționam sa o pastram la fel și în perioada crizei”, a aratat Mihai Mareș.
El spune ca echipa are capabilitatea de a acoperi toate domeniile asociate dreptului penal, de la corupție și spalare
de bani pâna la faliment, delapidare, frauda fiscala, criminalitate organizata și investigații, iar scopul final este
acela de a fi pregatita pentru a gestiona optim proiectele în curs și pe cele care vor urma. ”Traversam, într-adevar,
o incertitudine fara precedent, însa ne uitam la aceasta perioada și ca la o oportunitate de pregatire tehnica
temeinica și continua în toate aceste arii ale dreptului penal. De asemenea, ne dorim sa consolidam parteneriatele
cu firmele de avocatura internaționale - printre care Hogan Lovells, Kirkland & Ellis, Peters & Peters, Garrigues dar și cu alianțe de pofil precum ROXIN - ce reunește unele dintre cele mai reputate firme independente
specializate în dreptul penal al afacerilor - Asociația Europeana a Barourilor de Drept Penal (ECBA) și Asociația
Internaționala a Barourilor - Comisia pentru Infracționalitate Economica”, a punctat Mihai Mareș.
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Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Este foarte probabil sa asistam la o intensificare a infracțiunilor economice și de corupție
Cu toate ca activitatea instanțelor a fost redusa semnificativ ca urmare a masurilor de siguranța impuse de
autoritați, avocații Mareș & Mareș au asigurat în continuare asistența juridica și reprezentare clienților de drept
penal, atât în fața parchetelor cât și a instanțelor, în acele cauze considerate urgente: cauze care privesc masuri
preventive, masuri asiguratorii sau cauze ce au ca obiect infracțiuni de spalare de bani, in industrii precum real
estate, oil & gas și farmaceutice.
Echipa gestioneaza, de aproape zece ani, unele dintre cele mai multe și mai notabile cazuri care implica infracțiuni
de corupție și economice la nivel național și transfrontalier și a reprezentat atât marile grupuri industriale și
companii active în sectorul financiar bancar și persoane fizice în fața DIICOT, DNA și a tuturor instanțelor de
judecata din România.
Firma coordonata de Mihai Mareș a reușit pâna acum sa construiasca strategii de aparare remarcabile în
numeroase dosare intens mediatizate din domeniul financiar-bancar, industrie, real estate, comerț etc.
”Cred însa ca, pe fondul unei crize globale extreme, România va fi foarte expusa, în lipsa unei strategii
macroeconomice bine puse la punct, coerente și a resurselor financiare și umane suficient de pregatite pentru a o
implementa. De aceea, este foarte probabil sa asistam la o intensificare a infracțiunilor economice și de corupție
precum spalarea de bani, infracționalitatea informatica, deturnarea licitațiilor (inclusiv înțelegerea concertata între
diferiți participanți la astfel de licitații în vederea falsificarii rezultatului procedurii de achiziție), pâna la situații
privind delapidari, care probabil ca vor crește ca numar și în cadrul companiilor”, a explicat penalistul Mihai
Mareș.
De asemenea, a adaugat avocatul, este de așteptat sa vedem litigii privind insolvențele, aplicarea clauzei de forța
majora, litigii în domeniul imobiliar - între chiriași și proprietari - dar și litigii de dreptul muncii între salariați și
companii a ar[tat avocatul.

Mesaj pentru clienți și avocații din firma
Avem privilegiul de a lucra în unele intre cele mai complexe dosare și mi-aș dori ca în primul rând sa îmi exprim
recunoștința pentru încrederea pe care clienții ne-o ofera în mod constant. Vrem sa subliniem ca le vom fi alaturi
orice-ar fi și, daca dosarele unora dintre ei au fost amânate sau suspendate au acum mai mult timp la dispoziție
pentru a-și pregati o aparare cât mai buna. Pot conta pe noi pentru ca împreuna sa valorificam aceste momente și
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sa ne consolidam poziția procesuala în cadrul dosarului. Ca de obicei, vom face tot posibilul sa identificam cele
mai bune soluții posibile și sa pregatim aceleași strategii redutabile, bazate pe argumente solide și pe stilul oratoric
care ne-a consacrat.
Cu siguranța ca exista și companii sau oameni de afaceri care, mai ales în acest context, au amânat decizia de a
colabora cu un avocat. În astfel de conjuncturi, cred ca pot folosi acest rastimp pentru a-și clarifica situația juridica
înainte a de a fi citați la Parchet.
În ceea ce privește echipa, motto-ul nostru este: pe cât suntem de diferiți individual, pe atât suntem de puternici
împreuna. Aș vrea sa le mulțumesc colegilor mei ca ne sunt alaturi și sa îi asigur ca vom continua cu toții
construcția acestei firme. I-aș încuraja sa foloseasca frumos acest timp - în plan personal pentru a fi cât mai mult
alaturi de familiile lor și pentru a face lucruri care le aduc bucurie, iar în plan profesional pentru a învața, poate,
ceva nou sau pentru a-și consolida cunoștințele de drept.
Mihai MAREŞ, Managing Partner - MAREȘ & MAREȘ

Intra pe portalul de concurența pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din aceasta arie de prac

Cea mai importanța lecție învațata în criza și cea mai buna decizie de management
Criza sanitara, atipica prin viteza cu care a paralizat activitațile economice, a expus slabiciunle cu potențial de a
deveni vulnerabilitați sistemice, dar a adus o perioada de reflectie pentru profesioniștii din mai toate domeniile,
fiind un bun moment de a privi spre viitor. Avocații au avut și ei de învațat o noua lecție, dupa cea asimilata forțat
la criza financiara globala din 2008.
”Cred ca cea mai importanta lecție pe care am primit-o este ca de acum înainte sa încercam, pe cât posibil, sa ne
așteptam și la crize globale cu efecte incomensurabile pentru toate economiile lumii. Nimic nu ne-a pregatit pentru
așa ceva, am crezut mult timp ca este doar un scenariu de film care nu ni se poate întâmpla și iata ca realitatea ne-a
demonstrat contrariul, prin impredictibilitatea crizei, dar și prin amploarea efectelor pe termen mediu și lung. Am
mai învațat ca e bine sa fim pregatiți psihic pentru orice astfel de situații și sa folosim timpul pe care îl avem pentru
a fi alaturi de clienți și echipa, dar și pentru a încerca sa ne pastram optimismul ca lucrurile vor reveni pe un fagaș
normal – chiar daca va trebui sa lucram și sa ne adaptam probabil unei normalitați diferite decât cea cu care am fost
obișnuiți”, a aratat Mihai Mareș.
Mareș & Mareș a coordonat de-a lungul timpului strategii de aparare pentru executivi de top, antreprenori, mari
concerne industriale, instituții financiare și companii multinaționale și locale din industrii precum oil & gas,
farmaceutice, producția de mașini, construcții și infrastructura, asigurari. Succesul firmei se datoreaza atât unei
echipe de avocați extrem de bine pregatite, cât și colaborarilor pe care casa de avocați fondata de Mihai Mareș le
are de mult timp cu unele dintre cele mai renumite asociații și firme internaționale de profil. Toate acestea au
permis de fiecare data creionarea unor strategii de aparare redutabile, inclusiv în proiecte transfrontaliere.
”Ne-am construit una dintre cele mai bune echipe de avocați penaliști din România, iar succesele noastre se
datoreaza în mare parte specializarii, competențelor și dedicarii colegilor, coeziunii echipei. Așa ca cea mai
importanta decizie a venit natural și a fost sa pastram întreaga echipa de avocați colaboratori și de angajați. Credem
ca o echipa foarte specializata în drept penal este un mare atu pe care îl avem pe piața din România și motivul
pentru care clienții au încredere sa ne implice în dosare de care depinde în esența viața lor profesionala sau chiar
privata - iar noi înțelegem sa ne respectam întotdeauna angajamentele pe care ni le luam fața de colegi și fața de
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clienți”, a conchis cooordonatorul firmei Mareș & Mareș.

Mareș & Mareș domina, pentru al cincilea an consecutiv, clasamentul The European Legal 500 în aria dreptului
penal din România. În plus, aceasta prestigioasa instituție de cercetare a pieței avocaturii din întreaga lume îl
reconfirma pe Mihai Mareș, unul dintre cei mai apreciați și mai experimentați specialiști români, drept un avocat
de elita în acest domeniu.
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