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Echipa de drept penal a casei de avocatura Mușat & Asociații obtine definitiv
achitarea lui Ludovic Orban în dosarul de corupție

Echipa de drept penal a casei de avocatura Mușat & Asociații a câștigat definitiv litigiul în fața Înaltei Curți
de Casație și Justiție în care Ludovic Orban, președintele principalului partid de opoziție, a fost acuzat de
DNA cu privire la savârsirea infractiunii de folosire a influentei în scopul obtinerii unor foloase necuvenite.
Decizia de achitare pronutata de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitiva. Completul de 5
judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia de achitare dispusa anterior de catre un alt complet
de la Instanta Suprema.
Acest succes se adauga numeroaselor victorii obținute de casa de avocatura Mușat & Asociații în beneficiul
clienților sai, printre care și personalitați ce ocupa diverse funcții și demnitați publice, senatori, deputați,
magistrați, aleși locali, care au fost, de-a lungul anilor, reprezentați cu succes de firma de avocatura.
Echipa Mușat & Asociații implicata în acest litigiu a fost coordonata de Liviu Togan, Partner. Din echipa au
facut parte avocații Adrian Chirvase, Senior Associate și Doru Schipor, Associate.
“Suntem încântați de faptul ca soluția pronunțata de instanța de judecata a fost în favoarea clientului nostru.
Succesul obținut reprezinta rezultatul implicarii echipei într-un litigiu complex care dureaza de aproximativ doi
ani.”, a afirmat Liviu Togan, coordonatorul echipei de drept penal din cadrul Mușat & Asociații.
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MUȘAT & ASOCIAȚII este una dintre primele case de avocatura înființate în România, dupa 1 ianuarie 1990.
Având 16 parteneri și peste 100 de avocati și consilieri, MUȘAT & ASOCIAȚII acorda servicii de consultanța în
toate sectoarele avocaturii de business, incluzând fuziuni & achiziții, privatizari, drept bancar, energie & resurse
naturale, concurența, drept societar, telecomunicații & IT, dreptul muncii, fiscalitate, piețe de capital, drept
imobiliar, dreptul mediului, litigii & arbitraje comerciale.
MUȘAT & ASOCIAȚII este recunoscuta ca fiind unul dintre pilonii avocaturii de business din Romania, iar
publicațiile internaționale de specialitate (Chambers & Partners, International Financial Law Review, Legal 500
etc.) recomanda cu regularitate firma ca fiind unul din liderii pieței avocațiale, mulți dintre avocații firmei fiind la
rândul lor nominalizați de aceste publicații ca facând parte din elita avocaturii de business din România.
MUȘAT & ASOCIAȚII acorda, în mod regulat, consiliere juridica celor mai cunoscute și respectate corporații
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din România, inclusiv o treime din Top 100 și jumatate din Top 500 mari companii, precum și instituțiilor publice
și financiare locale în tranzacții corporative și financiare sofisticate și în proceduri complexe de rezolvare a
disputelor. Portofoliul firmei cuprinde peste 2.500 clienti, majoritatea din categoria investitorilor straini.
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