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Avocații Leroy și Asociații prevad o creștere a numarului de litigii în comerț și
asigurari, solicitarile fiind legate de întreruperea activitații comerciale. Edgar Jakab,
Head of Litigation: Pe lânga mandatele curente, așteptam o extindere substanțiala
în perioada urmatoare și în transporturi și asigurari

Perioada imediat urmatoare ieșirii din starea de urgența a adus multa munca pentru avocații axați pe litigii,
având în vedere ca dosarele amânate de criza sanitara au fost repuse pe rol din oficiu, majoritatea
termenelor fiind stabilite pentru lunile iunie si iulie. Nici lunile urmatoare nu se anunța cu mult mai
relaxate, urmând ca, din septembrie, sa reînceapa și spețele de la Înalta Curte. „Din aceasta perspectiva
întreaga echipa de litigii a fost implicata în pregatirea strategiei agreate pentru termenele de judecata și în
finalizarea lucrarilor necesare în acest sens”, a declarat pentru BizLawyer Edgar Jakab, Head of Litigation
Leroy și Asociații.
Munca de acasa, pe care au experiementat-o avocații în aceasta perioada, nu a afectat în niciun fel activitatea
firmei Leroy și Asociații, lucrurile desfașurându-se în aceeași parametrii cu care erau obișnuiți clienții.
„Ca urmare a suspendarii dosarelor în care suntem implicați, nu am fost puși în situația de a participa online la
ședintele de judecata, chiar daca o asemenea soluție ar fi ajutat la susținerea cauzelor în aceasta perioada.
Pregatirea tehnica corespunzatoare pentru asemenea ședinte online urmeaza probabil sa își urmeze cursul, urmând
ca ulterior sa fie implementata o asemenea soluție, care va contribui fara îndoiala la o mai buna gestionare a
ședințelor de judecata și la eliminarea aglomerației aferente de pe holurile instanțelor”, a menționat Edgar Jakab.
Totuși, avocatul considera ca munca avocaților litiganți se va schimba în viitor. „Cea mai așteptata modificare a
modului de lucru este cea referitoare participarea la ședințele de judecata online, dar și în ceea ce privește
administrarea probelor prin avocați și consilieri juridici, acolo unde legea permite aplicarea unei asemenea
proceduri”, a punctat expertul.
Profesionistul Leroy și Asociații amitește faptul ca programul instanțelor de judecata este ocupat în proporții
asemanatoare cu cele dinaintea declanșarii pandemiei, fapt care a condus la acordarea de termene de judecata în
lunile iunie și iulie, dar odata cu implementarea masurilor alternative (ședințe online și administrarea probatoriului
prin avocați) litigatorii spera la o decongestionare a salilor de judecata, corelativ cu eficientizarea actului de
justiție.
În tot acest timp, interacțiunea cu autoritațile statului s-a realizat preponderent pe cale electronica, iar feedback-ul
a fost unul pozitiv, toate cererile fiind soluționate cu celeritate. „Speram ca odata cu reluarea activitații, ritmul de
soluționare a cererilor din partea autoritaților publice sa nu aiba de suferit”, puncteaza avocatul.
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Mandate noi
În ultimele luni, echipa Leroy și Asociații a primit o serie de mandate noi. O analiza a acestor spețe indica faptul
ca, în perioada crizei medicale, solicitarile de asistența și reprezentare în instanțe au fost cu precadere în zona
insolvenței, debitorii profitând de suspendarea procedurilor litigioase, profilul clienților fiind din zona energy și
construcții.
În echipa de litigii a firmei Leroy și Asociații, avocații își gestioneaza portofoliul de clienți și stabilesc strategia
împreuna cu coordonatorul echipei de litigii, Edgar Jakab, care s-a alaturat la începutul acestui an echipei, și cu
partenerii coordonatori Andreea Toma și Bruno Leroy.
„Domeniul financiar/bancar a fost unul vizat și în trecut de litigii, preponderent din zona consumatorilor, însa
probabil o extindere a litigiilor se va cunoaște în zona comerțului și asigurarilor, solicitarile fiind legate de
întreruperea activitații comerciale. În perioada starii de urgența au crescut litigiile în domeniul insolvenței, iar în
perioada urmatoarea este așteptata o creștere substanțial mai mare, chiar daca nu în acelasi ritm ca în 2019. Pe
lânga mandatele curente, așteptam o extindere substanțiala în perioada urmatoare în zona asigurarilor și a
transporturilor (rutiere, fluviale și maritime)”, explica Edgar Jakab.
Expertul Leroy și Asociații amintește ca în fiecare dosar de litigii exista o doza însemnata de complexitate și
dinamism specifice, fiecare avocat implicat urmarind împreuna cu coordonatorul echipei realizarea rezultatului
scontat.
„Printre dosarele complexe recente putem menționa asistența acordata unui operator important de pe piata gazelor
naturale din România într-un proces împotriva Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei, urmata
de acțiunea în raspundere contractuala pentru recuperarea prejudiciului rezultat din implementarea defectuoasa a
modului de calcul a unor preturi reglementate pentru furnizarea gazelor naturale”, precizeaza Edgar Jakab.

Edgar Jakab are o experiența de peste 15 ani în domeniul soluționarii disputelor. Acorda asistența și asigura
reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecata, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, în cauze legate
de dreptul bancar, dreptul administrativ și fiscal, achiziții publice, precum și procedura insolvenței și executare
silita. De asemenea, Edgar a acumulat o experiența semnificativa in proiecte de investiții de tip greenfield,
precum și în domeniul imobiliar.
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