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Aventurile unui expat in Romania: Perry Zizzi (Clifford Chanse Badea), pe lungul
drum de la un „Bucuresti, oras oribil, cu haite periculoase de caini”, la „Romania e
acasa”

Perry Zizzi (foto) este unul dintre cei mai cunoscuti profesionisti straini care activeaza intr-o firma de
avocati din Romania.Datorita proiectelor in care a fost implicat in calitate de consultant a reusit sa-si faca o
cariera ce se leaga de numeroase tranzactii transfrontaliere, coordonand mandate complexe in tari din
Europa Centrala si de Est, Europa de Vest si in alte regiuni ale lumii. In spatele succesului se ascunde o
poveste de viata interesanta, pe care foarte putini o stiu.
BizLawyer deschide azi o noua rubrica, intitulata “Aventurile unui expat in Romania”, in care vom prezenta
saptamanal experientele celor mai puternici avocati straini care au ales sa lucreze si sa traiasca in Bucuresti.
Inauguram azi seria povestilor de viata prezentandu-va impresiile unui partener al Clifford Chance, una dintre cele
mai puternice firme de avocatura la nivel global. . .
Primul contact cu capitala Romaniei: “Oras oribil, cu haite periculoase de caini vagabonzi haladuind pe strazi
slab iluminate”
Primele legaturi pe care Perry Zizzi le-a avut cu Romania s-au format din timpul studentiei, atunci cand a urmat o
serie de cursuri despre Europa de Est si Rusia. “Aproape tot ce stiam despre Romania am aflat la mijlocul anilor
‘80, cand studiam la Universitatea Georgetown. Am absolvit Stiinte Politice, ca specialitate principala, si Istoria –
specialitate secundara, si am urmat o serie de cursuri despre Europa de Est si Rusia. Multi romani sunt de-a dreptul
socati cand le spun asta, dar Nicolae Ceausescu era un preferat al Occidentului, in mare parte pentru perseverenta
cu care se opunea liderilor sovietici. Am fost surprins cand, la cateva luni dupa ce am absolvit facultatea si m-am
alaturat ca voluntar in Peace Corps, regimul sau a cazut. A fost una dintre ultimele – si dintre cele mai vocale –
piese de domino ale Pactului de la Varsovia. Imi aduc aminte ca stateam lipit de televizor, urmarind pe CNN zile
la rand Revolutia din Romania, fara sa ma indepartez prea mult de ecran. Am facut acest lucru abia dupa procesul
si executia sa”, povesteste avocatul. Atunci nu avea de unde sa stie ca viata sa se va derula in mare parte in aceasta
tara de care se simtise atras datorita istoriei fascinante pe care o are.
Peste ani, in timpul unei calatorii de afaceri la Chisinau a avut o escala in Bucuresti. N-a indraznit sa parasesca
incinta aeroportului, dar mai tarziu a regretat ca n-a facut acest pas.”Un client, director in cadrul fostei Credit
Commercial de France, m-a avertizat atunci sa nu parasesc aeroportul, explicandu-mi ca Bucurestiul este un oras
oribil, cu haite periculoase de caini vagabonzi haladuind pe strazi slab iluminate. Desi sunt o persoana cu spirit de
aventura, am tinut cont de sfatul lui, la acel moment. Nu am vazut capitala Romaniei pana in 2003, cand am fost
surprins intr-un mod foarte placut de bogatia mostenirii sale arhitecturale si de vibratiile culturale ale orasului”,
explica Perry.
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„Numaratoarea continua”
Si au trecut 11 ani de cand avocatul activeaza la noi in tara si dupa cum ne-a spus chiar el „numaratoarea
continua”. In timpul petrecut in Romania, Perry Zizzi si-a creionat o imagine clara despre modul in care tara sa de
adoptie a evoluat.
“Fara indoiala, structura comunitatii de investitori straini s-a diversificat in tot acest timp si, in multe privinte,
Romania a devenit un loc mai bun pentru desfasurarea afacerilor. Nu putem subestima valoarea statutului de
membru NATO si UE, care confera cel putin un sentiment de stabilitate si directie. Indiferent de cat de mica ar fi
rata de absorbtie a fondurilor europene, Romania s-a maturizat politic, administrativ si economic. In continuare
exista o preocupare privind calitatea, impartialitatea si rapiditatea sistemului de justitie. Totodata, in lipsa unei
societati civile coagulate si puternice, uneori legiuitorii au initiative inexplicabile, fara o consultare prealabila si
serioasa a tuturor partilor implicate. Exemple ar fi introducerea unui ’nou si imbunatatit’ drept de preemptiune in
cazul tranzactiilor cu terenuri agricole extravilane, precum si a unei perioade ilogice de asteptare de 30 de zile
pentru transferul de actiuni intr-un SRL”, puncteaza avocatul.
Datorita experientelor traite, Perry isi permite sa evidentieze diferentele majore existente intre avocatura din
Romania si cea din SUA. El admite faptul ca profesia in sine evolueaza peste tot in lume, preluand caracteristicile
unei afaceri. Insa in Statele Unite se mentine convingerea solida ca avocatii sunt o profesie cu o mare
responsabilitate civica. Barourile si facultatile de drept americane sustin in mod activ liderii politici si instantele de
judecata, pentru imbunatatirea legilor si a sistemului de justitie. Iar punctul lor de vedere este respectat si folosit ca
referinta.
Nu regreta insa ca a venit in Romania. Mai mult, spune ca daca ar trebui sa o ia de la capat ar proceda la fel,
deoarece nu isi poate imagina un alt loc din lume in care s-ar fi putut dezvolta profesional in acelasi fel.
„Ca avocat, nu pot sa ma naturalizez”
Chiar daca traieste de foarte mult timp la noi in tara, nu se poate declara roman. „Cand locuiam in Palau, o mica
tara-insula in vestul indepartat al Pacificului, am cunoscut cativa voluntari din Peace Corps, care fusesera detasati
acolo cu multi ani in urma. O parte dintre ei se ’naturalizasera’ – in sensul ca mestecau nuca de betel, pescuiau cu
sulita, uneori chiar se imbracau in haine autohtone. Ca avocat, nu pot sa ma naturalizez, pentru ca astfel as pierde o
mare parte din valoarea pe care o aduc clientilor. Ei nu ma angajeaza pentru ca sunt roman, ci pentru ca am o
intelegere foarte buna asupra modului in care se fac afacerile aici (si in tarile vecine), dar si pentru ca – in acelasi
timp – inteleg asteptarile investitorilor care provin din culturi diferite (cu precadere America de Nord sau Europa
Occidentala)”, explica Perry.
Isi duce prietenii la Taverna Sarbului
Rigorile profesiei de avocat nu l-au impiedicat sa iubeasca Romania si sa descopere o parte din frumusetile pe
care aceasta tara le are. Atunci cand prietenii sai vin in vizita ii duce la Brasov sau la Sibiu. De asemenea, le ofera
o plimbare la Castelul Peles. Pentru a lua pranzul este obligatorie o oprire la faimoasa Taverna Sarbului. „Vara
trecuta am pornit intr-o mica aventura in nord-vestul tarii. Dupa ce am participat la o intalnire a biroului Clifford
Chance din Kiev, organizata la Bukovel, am calatorit pana la granita cu Romania cu o masina, timp de doua ore.
Am traversat apoi un pod subrezit din lemn peste raul Tisa spre Sighetu Marmatiei. M-am plimbat putin prin oras,
am luat pranzul, dupa care m-am urcat intr-o masina spre Cluj, pentru a lua avionul spre Bucuresti. Peisajul
montan din zona este spectaculos, amestecul de etnii – interesant, iar mancarea - delicioasa. Imi place sa
calatoresc, insa imi lipseste familia. De aceea, dedic mai mult timp in aceasta perioada placerilor simple – iesiri la
piscina sau la patinaj pe gheata, sau pur si simplu la soare, in locurile amenajate pentru joaca sau in parcurile din
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Bucuresti”, povesteste avocatul.
Marturiile unui american care de 11 ani traieste in Romania ne arata o imagine putin diferita a tarii noastre. Daca
pentru multi dintre noi America ramane in continuare un taram al fagaduintei, Perry Zizzi a gasit in Romania ceea
ce ii trebuia pentru a se dezvolta ca profesionist, dar si ca om.

Cine este Perry V. Zizzi?
Cu o experienta de 19 ani ca avocat, Perry Zizzi este membru in Baroul din New York (New York Bar),
Baroul din Praga (Czech Chamber of Advocates) si Baroul Bucuresti.
Creionand pe scurt drumul pe care l-a parcurs pana a ajuns la ceea ce este astazi, Perry si-a inceput expunerea cu
1995, an in care activa in New York City, despre care ne spune ca era „ centrul universului”. „Erau timpuri
dinamice, optimiste, Europa de Est se moderniza si se reintegra in Europa, America Latina isi consolida
angajamentul fata de politicile economice neo-liberale si isi deschidea pietele pentru investitii straine. Inainte de
Crimeea, Marea Recesiune, Irak, 9/11. Am acordat asistenta pe proiecte de finantare si M&A in industrii precum
energie, miniera, chimica, infrastructura, imobiliare. In mare, lucruri pe care le fac inca si astazi. Dar in loc sa
asist finantarea unei vanzari forward de petrol pentru Petrobras, acum acord asistenta in prima finantare din
Romania garantata cu rezervele (de titei) ale debitorului. Daca inainte eram consultat pe aspecte privind achizitia
de terenuri in Mexic, acum asist finantarea UniCredit si Yapi Kredi pentru prima achizitie imobiliara realizata de
Blackstone in Turcia. Intre New York si Bucuresti (m-am alaturat Clifford Chance in anul 2007), am locuit la
Londra, Paris si Praga. Din Romania, acopar intreaga regiune. In ultimele 12 luni, mi-am concentrat o mare
parte a timpului asupra unui proiect de gaze de sist din vestul Ucrainei”, afirma avocatul.
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