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Cum a schimbat Gelu-Titus Maravela meseria de motorist cu cea de avocat. Cine
l-a propulsat din ‘burta’ unei nave fluviale pana in fruntea unei firme de top

Avocatul de succes de astazi Gelu Maravela si-a inceput cariera ca … motorist pe o nava, intre 1988-1990
fiind angajat al Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos. A muncit din greu, pregatindu-se in acelasi timp
pentru admiterea la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, iar in 1991 a fost printre primii pe lista
celor admisi. “Si de atunci viata mea a ‘navigat’ intr-o cu totul alta directie”, puncteaza Managing
Partner-ul firmei Maravela & Asociatii.
Traiectoria profesionala a lui Gelu-Titus Maravela implica episoade extrem de interesante care pot reprezenta
lectii pentru cei care isi doresc sa reuseasca in viata. Avocatul care astazi coordoneaza o firma cunoscuta pe piata
de profil a lucrat initial pe o nava. Primul sau job a fost acela de motorist, o meserie care nu are nicio legatura cu
domeniul juridic. „Stiu, total neasteptat. Uitandu-ma inapoi, nu mi se pare. Vremurile s-au schimbat radical in
ultimii 25 de ani. Carierele nu au facut exceptie. In 1991, am promovat printre primii examenul de admitere la
Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti', povesteste Maravela.
Magistrat la Judecatoria Sectorului 1
Si de aici a inceput totul. Vorbind despre debutul carierei sale in domeniul juridic, Gelu Maravela recunoaste ca a
avut un traseu usor atipic. ‘Nu am avut nevoie de o mana intinsa la inceputul carierei. Rememorez cu placere
nedisimulata cum, in vara lui 1995, am participat la repartizarea publica a posturilor vacante in magistratura,
intr-o atmosfera solemna din aula Ministerului Justitiei. Notele obtinute in timpul anilor de studiu si la licenta
mi-au ingaduit sa optez pentru un post de magistrat la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. Asa a inceput cariera
mea in domeniul stiintelor juridice”, spune avocatul.
Dorinta de a cunoaste cat mai multe l-a facut sa spuna „da” tuturor provocarilor care i-au iesit in cale. Acesta este
si motivul pentru care perioada sa de mentorat este impartita pe etape. „Mentoratul meu se confunda cu trei etape
importante din cariera mea profesionala: perioada in care doamna Valentina Tatulescu, fosta presedinta a
Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, m-a invatat rigoarea procedurilor, respectul pentru regula, asumarea
deciziilor si a responsabilitatilor, precum si demnitatea opiniei; a doua perioada, sub indrumarea si condeiul
domnului Dan Sulica, avocat eminent si jurist erudit, cand mi-am consolidat puterea de exprimare, dobandit
lejeritatea argumentarii si fluiditatea scrisului; iar, ultima etapa, sub indrumarea profesorului Julio Faundez,
Universitatea Warwick – Marea Britanie unde am urmat cursurile unui LL.M in perioada 1999 – 2000, care mi-a
inoculat aplecarea spre dezbaterea de idei si concepte, fara a ignora interlocutorii si minimaliza miza acestora,
mi-a slefuit sensul competitivitatii profesionale si imblanzit abordarea dogmatica a chestiunilor juridice’,
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puncteaza Gelu Maravela.
Si-a dorit sa iasa din anonimat
Ascultandu-l cum povesteste despre perioada studentiei sale, realizezi ca ai in fata o personalitate care nu a
acceptat nicio secunda sa ramana intr-un con de umbra. Studentul Gelu Maravela a fost manat de dorinta de a iesi
din anonimat. Este o dorinta fireasca pentru un om care vrea sa reuseasca profesional si care este constient de
faptul ca prin munca sa poate ajunge acolo unde si-a propus.
„Pentru mine perioada studentiei a fost plina de nou, tumult, sete de cunoastere, studiu, iesire din anonimat. Pana
in anul IV de studentie participasem la cateva scoli de vara organizate sub auspiciile unor universitati si
organizatii internationale, reusisem sa scriu un articol in Revista Dreptul si citisem zeci de manuale de drept
scrise in perioada 1850 – 1950 de ilustri juristi francezi, italieni si romani. Ii invit pe studenti si nu numai sa-l
descopere pe Ion Tanoviceanu. Pe mine m-a fascinat. Mentoratul a fost perioada luptei cu mine insumi, cu
capacitatile si abilitatile mele, cu puterea mea de intelegere si adaptare. Totodata, in mentorat mi-am testat
rabdarea si consolidat profilul juridic. Am citit enorm, atat in limba romana, cat si in limba engleza, am muncit cu
placere si am abordat fiecare lucrare, indiferent de complexitatea ei, cu seriozitate nediscriminatorie. A fost
perioada definitorie pentru devenirea mea ca profesionist’, explica Gelu Maravela.
Constient ca poate invata ‘furand’ informatie de la toti cei din jurul sau, studentul Maravela a fost deschis la tot ce
era nou, la descoperirea unor lucruri pe care altii le-au ignorat. “Fara indoiala ca toti profesorii si asistentii
universitari cu care m-am intersectat in timpul facultatii au contribuit la structurarea mintii si gandirii mele
juridice, la creionarea logicii juridice care ma caracterizeaza, la ordonarea cunostintelor de baza si la inocularea
ideii de corelare a acestora. Ca profesionist de formatie juridica as putea sa afirm sa sunt rodul tuturor celor care
mi-au predat stiinta dreptului, intr-o forma sau alta. Printre dascali imi face placere sa-i mentionezi pe domnii
profesori Valeriu Stoica, Mihai Lucian si Gabriel Boroi, oameni de inalta tinuta academica”, subliniaza avocatul.
Cand se uita in urma, Gelu Maravela isi da seama ca, in ciuda greutatilor inerente, totul a fost frumos in cariera sa
de pana acum.
Este un mentor foarte exigent
Gelu Maravela a marturisit ca este mentor la randul sau, dar « unul foarte exigent, care tine foarte mult la calitate
si la formarea unor deprinderi care sa asigure un bun management al dosarelor, al asteptarilor clientilor si, nu in
ultimul rand, al aspectelor ».
Intrebat cum ar putea un tanar sa il castige ca mentor, avocatul a explicat ca este o persoana care aborneaza
lucrurile cu totul altfel. « Nu trebuie nimeni sa isi castige un loc sub mentoratul meu. Toti cei care imi sunt colegi
in cadrul firmei au usa deschisa. Chestiunea este ca cei care lucreaza cu mine sa tina pasul cu rigoarea, exigenta,
profesionalismul si competitivitatea pe care le cultiv si solicit. Cei care rezista acestor incercari devin, fara
indoiala, actori competitivi in domeniul stiintelor juridice, atat in tara, cat si in strainatate. Marturie stau si cei care
au fost sub mentoratul meu si acum lucreaza la Bruxelles, ONU sau urmeaza cursurile unor masterate in Marea
Britanie ori Statele Unite, nu doar avocatii si profesionistii dreptului care performeaza in tara ».
A construit o firma ‘altfel’
A avut o abordare speciala si atunci cand a decis sa inceapa propria afacere. A facut acest pas in 2012, anul in care
si-a dat seama ca poate si isi doreste mai mult. 'Ca partener equity, timp de aproape 10 ani, la una dintre marile
firme de avocatura din Romania (Musat & Asociatii, n.r.), atinsesem ultimul nivel al competentelor profesionale si
manageriale. Primeam telefoane de la firmele de recrutare din Londra si Budapesta in fiecare an, incepand cu
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2009. Raspunsul meu a fost invariabil: o firma straina nu imi poate oferi ceea ce imi doresc, respectiv o
constructie dupa nazuintele mele si ale partenerilor mei fondatori, Alina Popescu si Marius Patrascanu. Acea
firma ”altfel” pe care si Alina si Marius o doreau. Fara ei nu as fi facut acest pas. Pot spune, fara lipsa de
modestie, ca noi am reusit. Pe ce ma bazez? Pe faptul ca firma a dobandit anul acesta trei premii internationale
prestigioase, a fost listata in directoarele londonze, a castigat recunostinta clientilor si reputatia deja castigata in
piata. Si toate astea in decurs de circa 1 an si jumatate. Si cate mai avem facut!”, concluzioneaza Gelu Maravela.
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