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Suciu Popa obține o victorie importanta la ÎCCJ pentru o companie din grupul Enel,
careia ANRE îi refuzase alocarea certificatelor verzi

La începutul lunii martie, echipa de Dispute Resolution din cadrul Suciu Popa a obținut o victorie
importanta la Înalta Curte de Casație și Justiție, în litigiul promovat de una dintre societatile din grupul
Enel, într-o cauza privind alocarea de certificate verzi într-un proiect de producție de energie eoliana.
Astfel, în procedura administrativa, Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a
refuzat alocarea de certificate verzi in ceea ce priveste proiectul in discutie, în condițiile în care unui alt operator în
sectorul energiei regenerabile i se alocasera certificatele verzi solicitate, în baza unei proceduri similare.
Ca urmare a admiterii recursului de catre Înalta Curte de Casație și Justiție, hotararea de fond a fost casata si cauza
trimisa spre rejudecare.
Din echipa Suciu Popa implicata în acest proiect, coordonata direct de catre Miruna Suciu si Iulian Cioienaru,
au mai facut parte Oana Popa-Neculet, Siranus Hahamian si Vlad Lupascu, toti avocati ai firmei.
Recent, firma de avocați l-a reprezentat cu succes pe unul din liderii în producția de energie electrica și principalul
furnizor de servicii tehnologice în Sistemul Energetic Național, într-o cauza aflata pe rolul Tribunalului București,
reușind sa contribuie decisiv la respingerea integrala a pretențiilor în valoare de aproximativ 1.000.000 euro
formulate de un furnizor de echipamente. Hotararea obtinuta de echipa Suciu Popa a confirmat argumentele
invocate in sprijinul clientului reprezentat, in sensul ca pretenții nascute anterior deschiderii procedurii de
insolventa, dar nevalorificate corespunzator pe parcursul acesteia, nu mai pot fi valorificate ulterior închiderii
procedurii.

Citește și
► Suciu Popa scapa un jucator de top din piața energiei de pretenții de cca. 1 mil. €. Hotarârea obținuta
are valoarea unui precedent semnificativ în cazul unor pretenții de tip similar

Suciu Popa este firma de avocatura full-service fondata de o echipa de avocați experimentați, care pun în prim
plan înțelegerea nevoilor juridice și de business ale clienților și asigura asistența și reprezentare juridica în timp
util. Principalul atu al Suciu Popa este relația client-avocat, tratata cu prioritate de membrii echipei, prin
implicarea personala a minim un partener pe tot parcursul mandatului, coordonând o echipa specializata de avocați
colaboratori.
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Avocații Suciu Popa, deopotriva fondatori sau colaboratori, au fost implicați în ultimii 18 ani în unele dintre cele
mai mari tranzacții transfrontaliere, proiecte cheie de investiții, litigii interne și internaționale, reprezentând
importanți investitori strategici și fonduri de investiții, antreprenori locali și societați internaționale, autoritați
publice și instituții financiare internaționale.
Firma acopera toate domeniile dreptului afacerilor, precum Litigii, Arbitraj Internațional, Fuziuni și Achiziții,
Piețe de Capital, Infrastructura, Energie și Resurse Naturale, Construcții și Imobiliare, Dreptul Muncii, Achiziții
Publice, Concurența și IP, Insolvența & Restructurare.
Suciu Popa se afla este clasata in topul publicațiilor de specialitate în domeniul avocaturii, precum Legal 500
EMEA 2016 și 2017 în arii precum Litigii și Arbitraj, Drept Comercial, Drept Corporativ, Fuziuni și Achiziții,
Drept Bancar, Finanțari și Piețe de Capital, Energie și Resurse Naturale, Restructurare și Insolvența sau Global
Arbitration Review 100 (ediția 2017) care claseaza Suciu Popa drept una dintre cele mai bune 100 de firme de
avocatura la nivel global în arbitraj internațional.
Echipa de Dispute Resolution a Suciu Popa numara 8 avocati cu experienta care ofera clientilor firmei servicii de
reprezentare juridica in fata instantelor de judecata si/sau arbitraj la toate nivelele de jurisdictie, atat la nivel
national cat si international, in intreaga gama de litigii civile, comerciale, administrative si fiscale.
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