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NNDKP asista cu succes Societatea Naționala a Apelor Minerale SA într-un litigiu
complex împotriva Curții de Conturi

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a reprezentat cu succes Societatea Naționala a Apelor
Minerale S.A. într-un litigiu complex, generat de constatari nelegale ale Curții de Conturi, ce a pus în
discuție aspecte complicate de drept european și drept național legate de modul de calcul al redevenței
miniere aferente producției de apa minerala.
Societatea Naționala a Apelor Minerale S.A. („SNAM”) este cea mai importanta unitate din domeniul cercetarii,
explorarii și exploatarii resurselor de apa minerala naturala din România, titulara a 45% din licențele din piața,
furnizând în prezent, prin parteneri autorizați, aproximativ 75% din volumele de apa minerala naturala îmbuteliate
de societațile comerciale de profil.
Argumentele SNAM, astfel cum au fost dezvoltate și susținute de NNDKP, au fost validate de Înalta Curte de
Casație și Justiție, într-o soluție salutara, ce a confirmat înca o data importanța și prioritatea principiilor legalitații,
libertații economice, încrederii legitime și securitații juridice, specifice unui stat european democratic, ce nu permit
abuzul atunci când se invoca simple suspiciuni și supoziții.
Echipa NNDKP care a reprezentat SNAM în acest litigiu a fost formata din Daniela Gramaticescu, Partener,
Alexandru Lacureanu, Asociat Senior, și Calin Bîrsan, Asociat, din cadrul Practicii de Soluționare a Disputelor
al NNDKP, echipa care a gestionat cu succes o gama extrem de diversificata de litigii în materie fiscala și de
contencios administrativ.
„Suntem încântați de soluționarea cu succes a acestui litigiu și de confirmarea de catre instanțele de judecata a
justeței și corectitudinii apararilor noastre în probleme tehnice și juridice atât de complexe. Soluția reflecta
eforturile echipei noastre, dar, în primul rând, este rezultatul unei justiții imparțiale, obiective și foarte bine
pregatite, lucru care nu face decât sa ne bucure”, a afirmat Daniela Gramaticescu.
Practica de Soluționare a Disputelor a NNDKP coordonata de Ana Diculescu-Șova este recunoscuta independent
drept o forța în domeniul litigiilor, arbitrajelor și a altor proceduri de soluționare a disputelor. Confirmarea
statutului sau vine și prin plasarea practicii pe primele poziții în clasamentele realizate de ghiduri internaționale de
renume precum Chambers & Partners, începând cu anul 2007, și de Legal 500 începând cu anul 2002. Cu 9
Parteneri care coordoneaza o echipa de peste 40 de avocați litigatori prezenți în București și în birourile regionale
ale firmei, NNDKP dispune de resursele necesare pentru a gestiona cazuri complexe, implicând mai multe parți
sau care au o durata de mai mulți ani și a propune strategii concrete pentru a reduce potențiale riscuri viitoare.
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Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (”NNDKP”) este promotor al avocaturii de afaceri în România de
peste 30 de ani, fiind recunoscuta ca un pionier al pieței de profil locale.
NNDKP ofera servicii de avocatura și consultanța fiscala complete companiilor active în diverse sectoare ale
industriei. De-a lungul celor peste trei decenii de activitate, avocații NNDKP au oferit asistența juridica și
reprezentare în tranzacții și proiecte reper pentru evoluția comunitații de afaceri din România, inclusiv în domenii
inovatoare, considerate înca de nișa și care au implicat atât companii internaționale, cât și antreprenori locali.
Firma reprezinta România în unele dintre cele mai importante asociații profesionale la nivel internațional – Lex
Mundi, World Services Group, International Attorneys Club – si este membru fondator al SEE Legal. NNDKP
este clasata în mod constant pe primele pozitii în toate ariile de practica de catre Chambers & Partners, Legal500 si
IFLR1000.
NNDKP este de cinci ori câștigatoarea prestigiosului premiu „Firma de avocatura a anului în România” la gala
premiilor Chambers Europe, care i-a fost acordat în anii 2021, 2017, 2013, 2012 și 2009. În anul 2022 NNDKP a
fost inclusa din nou pe lista scurta a firmelor de avocatura nominalizate pentru acest premiu în România.
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