
 

 

 

Două decenii de activitate în România 
 
Leroy şi Asociaţii este o societate româna de avocatura care a câștigat prestigiu prin implicarea sa în 
unele dintre cele mai importante investiții şi operațiuni realizate în România în cursul ultimilor 
aproape 20 ani. Până în februarie 2014, societatea a funcționat ca birou local al cabinetului francez 
Gide, în prezent fiind o societate independentă. Cei 20 avocaţi care lucrează în cadrul societății 
noastre deţin calificări juridice de înalt nivel precum şi o foarte bună cunoaştere a mediului de 
afaceri local. 
 
Societatea noastră este în măsură să ofere clienţilor săi - companii multinaționale, întreprinderi mici 
şi mijlocii şi instituţii internaţionale - servicii care răspund tuturor nevoilor juridice ale acestora şi 
care le facilitează interacţiunea cu autorităţile şi partenerii români. 
 
În componenţa Leroy şi Asociaţii se regăsesc următoarele departamente specializate în principalele 
domenii ale dreptului afacerilor: 
 

� Dreptul Societăţilor & Fuziuni şi Achiziții 

� Drept Bancar & Financiar 

� Dreptul Concurenţei, Distribuţiei şi Protecţiei Consumatorilor 

� Drept Imobiliar 

� Energie & Resurse Naturale 

� Proiecte & Infrastructură 

� Proprietate Intelectuală & Protecţia Datelor Personale 

� Dreptul Muncii 

� Contencios 

� Dreptul Asigurărilor & Drept Aerian 

 

Dreptul Societăţilor & Fuziuni şi Achiziții 

În ultimii 16 ani, Leroy şi Asociaţii a participat la principalele operaţiuni de fuziuni şi achiziţii din 
România, inclusiv privatizări, în diferite sectoare industriale şi de servicii. Avocaţii noştri acordă 
consultanţă în toate aspectele de drept societar şi beneficiază de o vastă experienţă şi în private 
equity, acordând asistenţă unor importante fonduri de investiţii în cadrul operaţiunilor din diverse 
sectoare de activitate. 
 

Drept Bancar & Financiar 

Leroy şi Asociaţii acordă asistenţă juridică băncilor, investitorilor şi împrumutaţilor în diverse 
operaţiuni financiare naţionale şi transfrontaliere. Experienţa echipei noastre cuprinde domenii 
precum finanţări structurate, finanţări corporate, finanţarea achiziţiilor, finanţări imobiliare, finanţări 
de proiecte, operaţiuni pe piaţa de capital şi operaţiuni cu instrumente financiare derivate. Totodată, 
Leroy şi Asociaţii este corespondentul pentru România al asociaţiei internaţionale ISDA (International 
Swaps and Derivatives Association) şi acordă consultanţă atât către ISDA, cât şi membrilor acesteia, 
cu privire la  diverse aspecte legate de tranzacţiile cu instrumente financiare derivate. 
 

Dreptul Concurenţei, Distribuţiei şi Protecţiei Consumatorilor 

Dreptul concurenţei, distribuţiei şi protecţiei consumatorilor este practicat în cadrul societăţii 
noastre încă din anul 1998. Avocaţii societăţii acordă consultanţă cu privire la practicile şi situaţiile 
care pot cădea sub incidenţa legislaţiei de concurenţă şi în special cu privire la redactarea şi 
revizuirea acordurilor verticale (cum ar fi acordurile de distribuţie), precum şi a diferitelor forme de 
acorduri de cooperare orizontală. Echipa noastră reprezintă clienţi în faţa autorităţilor de concurenţă 
române şi europene, în cadrul procedurilor de control al concentrărilor economice și în cadrul 
investigațiilor antitrust. Echipa colaborează în mod frecvent cu avocaţi din Bruxelles cu privire la 
cazurile transfrontaliere. 
 

 

 
 "O echipă foarte dedicată şi 

receptivă."

Chambers Europe, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Echipa este apreciată pentru 

abordarea orientată către client 

'Avocaţii înţeleg foarte bine 

cererile societăţii noastre şi oferă o 

consultanţă excelentă’.”

Chambers Europe 2011  Romania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Drept Imobiliar 

Leroy şi Asociaţii acordă asistenţă în acest domeniu dezvoltatorilor, constructorilor, instituţiilor 
financiare, fondurilor de investiții, societăţilor imobiliare şi investitorilor privaţi. Avocaţii societăţii 
noastre au o experienţă vastă în operaţiuni diverse (achiziţii imobiliare, construcţie şi dezvoltare 
imobiliară, coproprietate, contracte de închiriere şi finanţare imobiliară).  
 

Energie & Resurse Naturale 

Echipa noastră a dezvoltat de-a lungul timpului abilități specifice și cunoştinţe aprofundate în dreptul 
energiei și al resurselor naturale. Societatea noastră a oferit asistenţă în cadrul unor dosare 
importante din acest domeniu şi anume dosarele de privatizare a unor mari jucători pe piaţa 
energiei. De asemenea, am acordat consultanţă juridică cu privire la o gamă largă de aspecte de 
reglementare sectorială, cum ar fi obţinerea autorizărilor, reglementarea prețurilor, separarea 
activităţilor, probleme de dreptul mediului sau de dreptul concurenţei, precum şi cu privire la 
aspecte legate de regimul infrastructurii și al achizițiilor publice din sectorul petrolului, gazelor 
naturale, energiei electrice și al energiei regenerabile. 
 

Proiecte & Infrastructură 

Societatea noastră este renumită pentru competenţa sa în domeniul proiectelor și infrastructurii, 
fiind implicată în proiecte importante de investiții în infrastructură şi delegare a serviciilor publice, 
precum şi în primele proiecte de parteneriat public-privat în sectorul rutier. Experienţa noastră în 
domeniul Proiectelor și Infrastructurii oferă un punct de convergenţă pentru toate aspectele legate 
de dezvoltarea proiectelor de investiţii publice, inclusiv pregătirea documentației de atribuire, 
pregătirea şi depunerea ofertelor, redactarea şi negocierea documentelor contractuale, consiliere cu 
privire la aspectele legate de finanțarea proiectelor și asistență juridică în perioada de operare și 
întreținere. 
 

Proprietate Intelectuală & Protecţia Datelor Personale 

Avocaţii din această echipă acoperă principalele domenii ale proprietăţii intelectuale: protecţia 
mărcilor, desene şi modele industriale, nume de domeniu, drepturi de autor şi concurenţă neloială 
care afectează drepturile de proprietate intelectuală. Echipa noastră intervine şi în cadrul 
tranzacţiilor care implică drepturi de proprietate industrială (contracte de licență şi cesiuni de 
drepturi). De asemenea, oferim clienţilor noştri consiliere cu privire la toate aspectele legate de 
protecţia datelor cu caracter personal, de la conformitatea operaţiunilor asupra datelor până la 
gestionarea raporturilor cu autoritatea naţională de reglementare. 
 

Dreptul Muncii 

Leroy şi Asociaţii acordă asistenţă juridică în toate aspectele dreptului muncii şi securității sociale. 
Avocaţii noştri asigură redactarea contractelor de muncă, îndeplinirea formalităţilor aferente, precum 
şi reprezentare şi/sau asistenţă în cadrul litigiilor dintre angajatori şi salariaţi. Echipa noastră deţine 
competenţele necesare pentru a interveni în cadrul negocierilor colective sau al implementării 
planurilor de restructurare precum şi în stabilirea şi punerea în aplicare a planurilor de fidelizare 
pentru angajați. 
 

Contencios 

Avocaţii noştri pot interveni în toate etapele unui litigiu, inclusiv în etapa pre-contencioasă, şi în 
cadrul oricărui tip de procedură derulată în faţa instanţelor naţionale civile şi comerciale sau în faţa 
tribunalelor arbitrale. De asemenea, societatea a dobândit o experienţă considerabilă în pregătirea 
acordurilor de tranzacţie, precum şi în domeniul recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale și a 
hotărârilor judecătoreşti străine. 
 

Dreptul Asigurărilor & Drept Aerian 

Avocaţii societăţii deţin o experiență semnificativă în materie de asigurări şi reasigurări, oferind 
servicii complexe de asistenţă pentru societăţi de asigurare şi reasigurare, intermediari, agenţi sau 
instituţii financiare. În privinţa dreptului aerian, experienţa noastră acoperă aspecte legate de 
reglementare, finanţare şi contencios, iar avocaţii societăţii oferă servicii de asistenţă pentru 
operatori din industria aeronautică, societăţi de asigurare şi reasigurare sau instituţii financiare. 
 
 
 

 

AVOCAŢI ASOCIAŢI 

 

 

Bruno Leroy 
bruno.leroy@leroylaw.ro 

 
 

 

Andreea Toma 
andreea.toma@leroylaw.ro 

 
 

 

Eleonora Udroiu 
      eleonora.udroiu@leoylaw.ro 

 
 

 

Cristina Togan 
         cristina.togan@leroylaw.ro 

 

  

LEROY ȘI ASOCIAȚII SCA 

Str. Maior Gh. Șonțu nr. 10-12, Sector 1, București, 011448 | tel. +40 (21) 223 03 10 / +40 (31) 824 27 00 / 744 37 45 46 | fax: +40 (21) 223 03 42 
office@leroylaw.ro | www.leroylaw.ro 


