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Mihai Mareș, singurul avocat român din elita “Leading individuals” – Legal 500
EMEA 2018, remarcat pentru practica “white-collar crime”

Penalistul Mihai Mareș, coordonatorul firmei de avocați Mares / Danilescu / Mares în asociere cu Dan
Lupașcu CA, este singurul avocat român evidențiat în ediția din acest an a ghidului juridic internațional
Legal 500 – EMEA, în categoria “Leading individuals”, pentru practica locala de White-Collar Crime.
De anul trecut Legal 500 nu mai înglobeaza practica de White-Collar Crime în aria mai larga de Dispute
Resolution, ci monitorizeaza separat activitatea firmelor de avocatura specializate în drept penal-comercial.
”Un avocat penalist fantastic”, în dosarele de white-collar crime
Mihai Mareș, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în drept penal al afacerilor pe piața locala a serviciilor
juridice, a fost nominalizat în categoria Leading și in ultimele doua ediții, când directorul spunea despre acesta ca
este "unul dintre putinii avocati specializati in criminalitatea gulerelor albe", avand "cunoștințe aprofundate și
experiența în cazurile de business crime". Anul trecut, Legal 500 nota ca Mihai Mareș este numit „unul dintre
avocatii de top care asigura apararea in dosarele de white-collar crime în România“.
În ediția din 2018, Mihai Mareș este considerat ”un avocat penalist fantastic”, iar Mares / Danilescu / Mares în
asociere cu Dan Lupașcu CA demonstreaza o "cunoaștere aprofundata a dreptului penal".
Biz

Lawyer a anunțat, în 2017, ca Mareș / Danilescu / Mareș în asociere cu Dan Lupașcu CA a intrat în „Dosarul
Mineriadei”, reprezentându-l pe Mugurel Florescu, fostul adjunct al procurorului general al României și șeful
Direcției Procuraturii Militare.

Citește și
► Penaliștii Mareș Danilescu Mareș - Dan Lupașcu, avocați în Dosarul Mineriadei. Clientul, Mugurel
Florescu, fostul adjunct al procurorului general al României și șeful Direcției Procuraturii Militare
De anul trecut, avocații Mareș / Danilescu / Mareș în asociere cu Dan Lupașcu CA, asigura asistenta juridica și în
dosarul "Gala Bute", în care fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata de Înalta Curte de Casatie si Justitie, în
luna martie, la 6 ani de închisoare cu executare, iar Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Române de Box, a
fost condamnat la cinci ani închisoare cu executare. Echipele coordonate de penaliștii Mihai Mareș și Dan
Lupașcu (avocat cu o vasta experiența și profesor universitar) lucreaza pentru Rudel Obreja în acest dosar, alaturi
de avocatul Igor Onuta, cel care l-a asistat si la fond.
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Citește și
► Mareș Danilescu Mareș în asociere cu Dan Lupașcu CA acorda asistenta juridica în dosarul “Gala
Bute”. Client este Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Române de Box
Asocierea cu Dan Lupascu a creat o structura reprezentativa în gestionarea integrata a acuzatiilor de
white-collar crime
La finele anului 2016, firma de avocati Mareș / Danilescu / Mareș s-a asociat cu cabinetul de avocatura
coordonat de Dan Lupașcu, noua structura specializata în drept penal-comercial ocupandu-se, printre altele, de
marile dosare de coruptie si infractionalitate economica, financiara si administrativa. Asocierea a dat nastere unei
structuri reprezentative de avocati specializati în drept penal-comercial si în gestionarea integrata a acuzatiilor de
white-collar crime.
Casa de avocatura a devenit in 2016 si membru al ROXIN Alliance, rețea de talie globala specializata in „
white-collar crime law“.

Citeste si
► Mareș Danilescu Mareș devine membru exclusiv în România al ROXIN Alliance, rețea internaționala
de societați de avocați și specialiști în drept penal al afacerilor
► Alianța pe piața avocaturii de penal-comercial. ‘Mareș Danilescu Mareș’ intra în asociere cu Dan
Lupașcu
Firma de avocatura Mareș / Danilescu / Mareș a fost înființata în anul 2011 și reprezinta o echipa de avocați de
top ce reprezinta cu succes companii multinaționale, clienți de nivel înalt, executivi corporativi și mari instituții
financiare internaționale. Firmei i-a fost acordat recent premiul ”Defense Law of the Year 2016” de catre Global
Law Experts.
Mihai Mares detine o vasta experienta în dosare penal - economice. Practica sa se concentreaza în cea mai mare
parte pe reprezentarea directorilor executivi, antreprenorilor, marilor grupuri industriale, institutiilor financiare si
marilor companii internationale si locale într-o gama larga de domenii care implica contabilitatea, fraudele
financiare si fiscale, luarea de mita sau încalcari ale normelor de concurenta si de mediu.
Ele este singurul avocat român recomandat de Global Law Experts ca specialist în gestionarea cazurilor de drept
penal al afacerilor. Mares detine acest titlu exclusiv în România și beneficiaza de recunoașterea unanima a
membrilor asociației, fiind recomandat ca un expert în aria sa de expertiza.
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