G. MUSAT – Discurs cu ocazia aniversarii a 25 de ani de activitate a firmei
Muşat & Asociaţii
Eu şi asociații mei, împreună cu toţi avocaţii firmei, dorim să mulţumim
tuturor celor care au acceptat invitaţia de a împărtăşi cu noi bucuria aniversării celor
25 ani de la înfiinţarea Societăţii de Avocaţi Muşat & Asociaţii.
Aceşti 25 de ani au fost, pentru noi toţi, ani frumoși, plini de succese, deşi nu
au fost lipsiţi de dificultăţi. Au fost ani frumoși pentru că, în anul 1990, am pornit la
drum cu câțiva tineri absolvenţi de drept, iar astăzi Muşat & Asociaţii a ajuns la 19
parteneri şi peste 100 de avocaţi, majoritatea fiind formaţi aici, la „Şcoala Muşat &
Asociaţii”.
Au fost ani plini de succese, pentru că multe din proiectele şi tranzacţiile
importante, derulate în România, au fost finalizate cu participarea avocaţilor noştri.
Este pentru noi un motiv de mândrie că aceste tranzacții au fost apreciate de
specialiști ca succese de referinţă pentru mediul de afaceri din România, în timp ce
firma Muşat & Asociaţii a fost premiată, în mod repetat, de publicaţii internaţionale
de prestigiu, iar mulţi dintre avocaţii noştri au fost nominalizați ca făcând parte din
elita avocaturii de business din România. Datorăm aceste succese în primul rând
clienţilor noştri, fie ei romani sau străini, căci fără încrederea, loialitatea şi suportul
clienţilor, nicio firmă de avocați nu poate supravieţui. Noi, cei de la Muşat &
Asociaţii, suntem recunoscători clienţilor noştri pentru încrederea lor şi pentru
colaborarea excelentă de până acum.
În acești ani, am întâmpinat, desigur, şi dificultăţi. În primul rând, pentru că și
noi avocaţii ne-am confruntat cu greutăţile inerente tranziţiei de la comunism la
democraţie şi economie de piaţă liberă. Apoi, pe o piaţă avocaţială în care îşi
desfăşoară activitatea peste 30 de firme străine de avocaţi, competitivitatea este
extrem de dinamică, iar succesul nu ţine o veşnicie. În ciuda competiţiei din ce în ce
mai acerbe, Muşat & Asociaţii a reuşit să îşi păstreze poziţia de frunte şi să rămână
unul din pilonii de bază ai avocaturii de afaceri din România. Dorim să ne
consolidăm această poziţie şi să reprezentăm un sprijin pentru clienţii locali, fie ei
privaţi sau de stat, pentru Guvern, fie el de stânga sau de dreapta, pentru instituţ iile
de stat şi agenţiile guvernamentale, pentru investitorii straini. Dorim să rămânem în
continuare un reper al excelenței avocațiale și al integrității profesionale, ambele
esenţiale pentru sustenabilitatea unei firme de avocați. Şi, cu siguranţă, vom rămâne
dedicaţi mentoratului şi dezvoltării tinerilor avocaţi, așa cum am făcut și până acum.
Am fost întrebat în ultimul timp de mai tinerii mei colegi din firmă, dar și de
alți confrați, care este viitorul firmelor de avocați din România în contextul
globalizării și al expansiunii firmelor internaționale de avocați pe piața locală.

Cel mai adesea, întrebarea era adresată pe un ton pesimist ținând cont că în
mai toate țările europene piața avocațială locală este dominată – ca să nu spunem
ocupată – de marile firme de avocați de sorginte anglo-saxonă sau americană.
Răspunsul nostru, pe care-l afirm din nou cu tărie, este că nu globalizarea și
nu expansiunea firmelor străine de avocați pe piața din România este pericolul, ci
abandonarea standardelor etice ale profesiei, șubrezirea imperativelor integrității și
responsabilității în exercitarea profesiei.
Este binecunoscut faptul că lumea oamenilor de afaceri parcurge o perioadă
de tensiune și tranziție, la fel și lumea politică, însă îngrijorări presante apar și la
nivelul profesiei juridice. Ar fi suficient să amintim că în ultimii 2-3 ani avocați cu
notorietate – unii dintre ei ocupând înalte funcții de demnitate publică – au fost
arestați pentru fapte penale grave, unele săvârșite în complicitate cu proprii lor
clienți.
Incontestabil, paradigma profesiei noastre este să ne servim clienții și într adevăr prima responsabilitate a avocatului este față de client, dar mai avem o
responsabilitate – la fel de mare – față de profesie și față de norma de drept. Între
aceste două responsabilități nu există nicio contradicție. Dintotdeauna avocații au
avut și au obligația să analizeze dacă solicitările clienților se încadrează în hotarele
legii, căci protecția intereselor clientului nu se poate face în afara legii. Altfel,
responsabilitatea față de client se transferă în iresponsabilitate cu grave prejudicii
atât față de client, cât și față de avocat.
Neîndoielnic, firmele de avocatură vor fi în continuare conduse și din
perspectivă comercială, pentru că așa le obligă concurența (inclusiv concurența
firmelor străine), însă succesul firmelor locale de avocați va depinde în mare măsură
de aderența la standardele etice de integritate și responsabilitate în exercitarea
serviciului avocațial.
Experiența din ultimii ani ne-a arătat că tot mai mulți avocați români pun
accentul pe profitul financiar pe termen scurt (devenit singura definiție a
succesului), adeseori succesul și sănătatea firmelor fiind evaluată în funcție de
profiturile raportate per partener. Faptul că în ultimii ani unele firme de avocați au
înclinat balanța atât de mult înspre considerațiile economice/financiare, în
detrimentul considerentelor etice, va conduce inevitabil la o lipsă generalizată de
încredere a publicului în avocați, și va afecta iremediabil reputația profesională a
avocaților inclusiv a celor care-și desfășoară activitatea în cadrul firmelor mari.
Noi credem că în momentul de fata este nevoie de o nouă paradigmă pentru
firmele de avocatură, bazată pe o cultură a integrității, pe echilibru între profiturile
comerciale și valorile etice ale integrității și responsabilității, între succesul
economic și cel profesional.
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De aceea, la acest moment aniversar, reamintesc tuturor membrilor firmei că
prima noastră datorie ca avocați este respectul față de profesie și standardele etic e
ale profesiei. Îndrăznesc să spun că pe viitor succesul sau eșecul firmelor de avocați
va depinde în mare măsură de modul cum se raportează la imperativele etice ale
profesiei, la imperativele integrității și responsabilității în exercitarea serviciului
avocațial.
La mulți ani tuturor!
Av. Gheorghe Mușat

27 Mai 2015

Senior Partner
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