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POPESCU & ASOCIAȚII obține în instanța o soluție fara precedent, relevanta
pentru economia circulara. Echipa de avocați a fost coordonata de Octavian
POPESCU (Managing Partner) și Dana BIVOL (Partner)

POPESCU & ASOCIATII a castigat in instanta pentru clientul sau, Sometra SA, parte din Mytilineos
Holding, liderul mondial in sectorul industrial si energetic, un dosar complex, avand ca obiect inchiderea
unuia dintre cele 68 de depozite de deseuri pentru care Romania a fost sanctionata de Curtea Europeana de
Justitie, in urma mai multor proceduri de incalcare a dreptului comunitar deschise impotriva Romaniei. . .
In baza argumentelor aduse de avocatii POPESCU & ASOCIATII si a solutiei tehnice propuse, instanta de
judecata a obligat Statul Roman sa aprobe unul dintre cele mai inovatoare proiecte in domeniu, fara precedent si de
o valoare inegalabila in Romania si sa elibereze autorizatiile de mediu pentru inchiderea depozitului de deseuri
situat in zona Copsa Mica Romania. Solutia favorabila obtinuta in instanta reprezinta de asemenea, un precedent
valoros pentru economia circulara si sectorul managementului deseurilor, atat de important pentru Uniunea
Europeana in contextul procedurii de infrigement derulata fata de Romania de catre Uniunea Europeana.
La sfarsitul anului 2021, Comisia Europeana a hotarat sa trimita din nou Romania in fata Curtii de Justitie a
Uniunii Europene pentru nerespectarea hotararii Curtii din 18 octombrie 2018, care constata neindeplinirea de
catre tara noastra a obligatiilor sale conform Directivei 1999/31/CE privire la inchiderea si reabilitarea a 68 de
depozite de deseuri.
Directiva stabileste standarde cu privire la protejarea sanatatii umane si a mediului, in special a apelor de suprafata
si a celor subterane, a solului si a aerului, impotriva efectelor negative cauzate de colectarea, transportul,
depozitarea, tratarea si eliminarea deseurilor. Directiva urmareste sa previna sau sa reduca efectele negative ale
depozitarii deseurilor pe intreaga durata a ciclului de viata al acestora.
Echipa care a obtinut decizia favorabila clientului a inclus avocati specializati in litigii, dreptul mediului, dar si
PPP si a fost coordonata in cadrul POPESCU & ASOCIATII de Octavian POPESCU, Partner si Dana BIVOL,
Partner.
POPESCU & ASOCIATII este societatea de avocatura din prima linie ce pune la dispozitia clientilor premium
servicii integrate de exceptie, atat in Romania cat si peste hotare, in toate ariile de practica relevante si in mod
special, in industriile de interes pentru jucatorii economici activi.
POPESCU & ASOCIAȚII și avocații sai sunt inclusi in elita avocaturii de business din Romania in arii precum
Corporate/Fuziuni si Achizitii, Litigii, Parteneriate Public-Privat si Achizitii Publice, Restructurare si Insolventa,
Taxe si Dreptul Penal al Afacerilor, in baza capabilitatilor extraordinare in sectorul juridic si a aprecierilor
clientilor, recunoasteri acordate de cele mai recente editii ale tuturor directoare juridice de renume precum
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Chambers & Partners, IFLR 1000, Benchmark Litigation si Legal 500 EMEA.
Societatea a fost inclusa pe lista scurta a Premiilor Benchmark Litigation pentru Firma de Avocatura a Anului in
Litigii si de catre Europa Property, publicația specializata in sectorul imobiliar comercial din Europa Centrala si
de Sud-Est, la categoria Firma de Avocatura a Anului in Romania in Imobiliare in cadrul SEE Real Estate
Awards, editia a 15-a.
O performanta de neegalat este reprezentata de obtinerea in exclusivitate a titlului Highly Commended Law Firm
in South Eastern Europe la editia 2021 a The Lawyer European Awards. POPESCU & ASOCIATII a devenit
astfel prima firma de avocatura din Romania, cu mai putin de 3 ani de activitate, care reuseste sa obtina aceasta
recunoastere, pozitionarea in clasamentul The Lawyer vizand o categorie regionala, dominata de nume cu
rezonanta in avocatura europeana.
POPESCU & ASOCIAȚII a primit, de asemenea, premiile pentru Cea mai Buna Firma de Avocatura in Litigii
din Romania, Cea mai Buna Firma de Avocatura in Drept Bancar din Romania, Cea mai Buna Firma de
Avocatura in Drept Imobiliar din Romania și a fost recunoscuta printre Cele mai bune Firme de Drept Penal al
Afacerilor din Romania, in baza experientei extraordinare si a recunoasterii venite din partea mediului juridic
local, la Gala Premiilor Avocaturii din Romania.
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