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Mareș & Mareș, pentru al șaptelea an consecutiv pe prima poziție în topul anual al
Legal 500 în domeniul ‘White-collar crime’. Mihai Mareș, Managing Partner:
Încrederea clienților ne motiveaza constant sa ne depașim limitele și sa construim
strategii de aparare redutabile

Firma de avocați Mareș & Mareș a fost clasata pe prima poziție în topul anual al Legal 500, în practica de
drept penal din România, pentru al șaptelea an consecutiv. Coordonatorul firmei, Mihai Mareș, este
recomandat ca fiind unul dintre cei mai straluciți avocați penaliști din țara noastra.
În ediția din acest an, Legal 500 noteaza ca „Mihai Mareș este unul dintre cei mai buni avocați români în dosare
penale transfrontaliere”, amintind ca el „conduce cea mai buna echipa de white-collar crime din România, fiind
un avocat-vedeta în domeniul penal”.
Clienții au precizat pentru echipa de cercetare ca ”Mareș & Mareș a fost o resursa de neprețuit atunci când a venit
vorba de protejarea intereselor”, Mihai Mareș fiind ”principala alegere în materie penala”. El este considerat ”un
star” în profesie, ”fiind extrem de meticulos și dovedind abilitați orale deosebite, dar se ocupa și de o varietate de
probleme transfrontaliere legate de jurisdicția româna”.
Practica firmei acopera întregul spectru de probleme de drept penal, inclusiv spalare de bani, luare de mita,
corupție, fraude corporative și reclamații interne privind abuzurile. Echipa are o implicare deosebit de puternica în
comunitatea fondurilor de investiții, pentru care ofera, de asemenea, un sprijin puternic în conformare.
Potrivit Legal 500, printre clienții cheie ai firmei în aceasta arie de practica se numara și SIF 1 Banat Crisana, SIF
4 Muntenia, Dac Air SA, Eurobox, Key Ways Group, tesa SE, Abbotswood Sal (holding), Naguma Medical,
SkyLight Residence, Tobago Properties.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.
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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 în aceasta arie de practica se datoreaza atât unei echipe de avocați extrem de bine pregatite, cât și
colaborarilor pe care le are de mult timp cu unele dintre cele mai renumite asociații și firme internaționale de
profil. Aceste lucruri au permis casei de avocați sa contureze de fiecare data strategii de aparare redutabile,
inclusiv în proiecte transfrontaliere.
Reamintim ca, anul trecut, Mareș & Mareș s-a extins în Republica Moldova printr-o alianța cu Dolea & Co
pentru a oferi servicii juridice integrate în România și Republica Moldova în domeniul infracționalitații
economice, investigațiilor, dar și al litigiilor transfrontaliere și arbitrajului comercial și investițional. Printre
proiectele de anvergura gestionate de Mareș & Mareș în ultimii ani se numara asistarea a numeroși oameni de
afaceri români și moldoveni și companii (din domenii precum farmaceutice, retail, construcții, automotive) în
dosare de infracționalitate economica și corupție.
Tot anul trecut, firma coordonata de Mihai Mareș a încheiat o alianța cu firma Consultanța
Israeliano-Europeana în Reglementare din Tel Aviv. Colaborarea vizeaza dosare penale din industriile fintech,
criptomoneda, inteligența artificiala și securitate cibernetica. Cele doua firme și-au propus sa asiste și sa reprezinte
clienții români în materie de reglementare UE și israeliana în tehnologie, precum și clienții israelieni care sunt
implicati în anchete penale în România.
Casa de avocatura a devenit in 2016 membru al ROXIN Alliance, rețea de talie globala specializata in „
white-collar crime law“.

“Faptul ca suntem recunoscuți de clienți ca având una dintre cele mai bune și mai experimentate echipe de drept
penal din țara este una dintre marile noastre realizari din cei 10 ani în care ne-am specializat în aceasta ramura de
drept. Le suntem recunoscatori clienților pentru încrederea pe care ne-o ofera an de an, care ne motiveaza constant
sa ne depașim limitele și sa construim strategii de aparare redutabile.”

Mihai Mareș, Managing Partner Mareș & Mareș

În categoria Leading individuals, ”expert în domeniul sau”
Unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în drept penal al afacerilor pe piața locala a serviciilor juridice, Mihai
Mareș este nominalizat de mai mulți ani în categoria Leading Individuals. De-a lungul timpului, ghidul juridic
internațional a spus despre acesta ca este "unul dintre putinii avocati specializati in criminalitatea gulerelor albe",
avand "cunoștințe aprofundate și experiența în cazurile de business crime".
Legal 500 nota ca Mihai Mareș este „unul dintre avocatii de top care asigura apararea in dosarele de
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white-collar crime în România“, iar în ediția din 2018, era considerat ”un avocat penalist fantastic”. În ediția
2019, directorul juridic spunea chiar ca Mihai Mareș, este "avocatul la care trebuie sa te duci, în România, pentru
infracțiuni legate de criminalitatea gulerelor albe". Mareș este un "adevarat profesionist, stralucitor atât pentru
clienții individuali, cât și pentru clienții corporativi" și are o experiența aprofundata în domeniul apararii în
cazurile de white-collar crime, al conformitații în materie penala, în investigații internaționale, extradari și în
cazuri de criminalitate transnaționala.
Anul acesta, Mihai Mareș este din nou poziționat în categoria Leading, alaturi de avocați de la alte 5 firme cu o
amprenta proeminenta în practica de White-collar crime, el fiind descris drept un ‘expert în domeniul sau, care
investește mult timp și efort în înțelegerea clientului’.
Cei mai buni avocați din practica de White-collar crime, evidențiați de Legal 500
Reamintim ca in clasamentul realizat de Legal 500 EMEA, ediția 2021, pentru practica de White-collar crime,
cele mai bune firme sunt considerate Mares & Mares, Musat & Asociatii, Zamfirescu Racoti Vasile &
Partners și Şerban & Asociatii.
Firma Budusan si Asociatii a facut un pas înapoi, în aceasta ediție, fiind evidențiata pe al doilea palier, alaturi de
CMS, Popovici Nitu Stoica & Asociatii, Schoenherr si Asociatii, Ţuca Zbârcea & Asociatii, Albu Legal și
Enache Pirtea & Associates.
Lista este intregita, pe banda a treia, de Bondoc & Asociatii, Popescu & Asociații, Kinstellar și Vernon | David.
”Leading Induviduals” sunt considerați avocații Mihai Mareș - Mares & Mares, Mihai Jiganie-Șerban – CMS,
Valerian Cioclei - Zamfirescu Racoti Vasile & Partners și Liviu Togan - Musat & Asociatii, Ovidiu Budusan Budusan & Asociatii SPARL și Gabriel Albu – Albu Legal.
”Next Generation Partners” sunt Bogdan Lamatic - ENACHE PIRTEA & Associates și Magdalena Roibu Schoenherr si Asociatii SCA, iar in categoria ”Rising Stars” este evidentiata Ana Popescu - Budusan & Asociatii
SPARL.
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