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EXCLUSIV / Aeroportul, banii si̦
avocatii.
̦Contracte, râd în soare...verzulii. LISTA CONTRACTELOR DE ASISTENTĂ
̦
JURIDICĂ A AEROPORTULUI
Zilele trecute vă povesteam cum în decurs de trei ani, 2013, 2014 si̦
2015 Aeroportul International
̦ Avram Iancu
Cluj Napoca a cheltuit 1,8 milioane lei pe consultatii̦juridice. Bani publici aruncati̦
pe servicii pe care teoretic ar
trebui să le presteze angajati̦
ai Aeroportului, juristii
tot din bani publici lună de lună.
̦Aeroportului. Care sunt plătiti̦
Care să fie motivul oare? Incompetentă?
Neporfesionalism?
Cine
s
tie?
Noi
nici
nu
credem că de fapt UNII din acesti̦
̦
̦
bani pot fi un cadou pe criteriu politic sau un parandărăt pentru alte servicii: eu prestez pentru aeroport, aeroportul
are de dat înapoi un leut...dar
̦ cum? Plăteste
̦ servicii juridice care apoi vor fi prestate mie gratuit. Nu! Nu credem
asa̦ceva si̦
nu avem dovada. Mai încolo poate o vom avea. Sau o caută altii.
̦Dacă există.
Oricum, să fim sinceri, situatia
̦nu e unică în tară.
̦ Si nici ilegala. Poate imorala. Companiile de stat au pe statul de
plată armata de juristi,
dar
apelează
la
externalizarea
consultatiei
̦
̦ juridice. De altfel, Corpul de Control al primului
ministru a pornit o analiză în acest sens, în vizor aflîându/se achizitiile
̦ de asistentă̦juridică. Potrivit Raportului de
activitate al Corpului de Control al Primului Ministru, februarie 2015, ANEXA NR. 2, au fost verificate achizitiile,
̦ de
către autoritătile
institutiile
locale, societătile
companiile
̦ si̦
̦ publice ale administratiei
̦ publice centrale si̦
̦ nationale,
̦
nationale
si̦
societătile
regiile autonome care au în structura
̦
̦ cu capital integral sau majoritar de stat, precum si̦
organizatorică personal propriu de specialitate juridică, a serviciilor juridice de consultantă,
̦de asistentă̦si/sau
̦
reprezentare, în perioada 01.07.2012 – 31.12.2015.
Aeroportul a cheltuit de zece ori mai mult decât orice altă institutie
̦subordonată
Mai departe, suma cheltuită e Aeroportul clujean frizează bunul simt,̦
dacă o comparăm cu cea a altor institutii̦
subordonate CJ Cluj. Filarmonica de stat, Biblioteca Judeteană,
unele
spitale sau Agro Transilvania ori Cluj Arena
̦
pot functiona
̦ strict cu serviciile propriilor juristi.
̦Alte institutii̦subordonate, precum RAADP, Clujana, Tetarom,
Spitalul Clinic de Urgentă̦sau Compania de Apă au cheltuieli situate între 10.000 lei si̦
60.000 lei. Adică câte o
urgentă,
un
caz
special,
unde
juris
tii
proprii
fie
nu
se
pricep,
fie
nu
fac
fat
ă.
Profesional
sau din cauza volumului de
̦
̦
̦
muncă. S i,̦nota benne, au 2-4 contracte de asistentă̦anuale. La Aeroport, avem sume de zece ori mai mari si̦
zeci
de contracte anuale. S i,̦culmea, cu toate acestea, amenzile primite de Aeroport curg gârlă, Aeroportul pierde pe
bandă rulantă procesele cu terti̦
si̦
Comisia Europeană anchetează un posibil ajutor de stat, iar proiectele
Aeroportului cad unul după altul fiind contestate de institutii̦ale statului. Ca să nu mai vorbim de cele 4 Dosare ale
DNA, toate privind activitatea Aeroportului, ba chiar a directorului presedinte
David Ciceo. În aceste conditii,
̦
̦
managerul stelar al Aeroportului ce manageriază? Un dezastru plătit cu vârf si̦
îndesat din bani publici ?! Cume
posibil să i apatru juristi,
̦să cheltui anual cu ei 200.000 de lei, să mai ai anual contracte de asistentă̦juridică de o
jumătate de milion de lei si̦
totusi̦
să vină ANRMAP si̦
să îti̦
plesnească o amendă de 390.000 lei, să te execute silit
Raiffeisen pentru 300.000 de euro, să pierzi procese pe bandă rulantă, iar Comisia Europeană să te acuze de
ajutor ilegal dat unei companii private si̦
DNA să aibă pe masă patru dosare penale cu AEROPORTUL în rol
principal.
Contractele de asistentă̦juridică si̦
precedentul S ova
̦
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Pentru ce sute de mii de lei împrăstiat
pe asistentă̦juridică ?! Ultimul răcnet în materie de scurs legal bani publici
̦ i̦
?! Să nu uităm, DNA l-a arestat pe senatorul Dan S ova
̦ pentru fapte de coruptie
̦legate exact de constracte de
asistensț
pă
unui asemenea
̦ juridică. Concret, într-un Dosar a fost vorba de trafic de influentă̦pentru obtinerea
̦
contract de către o firmă de avocatură de la CET Givora, iar într-un alt Dosar era vorba însăti̦
de un asemenea
contract, însă în care, spun procurorii, desi̦
si-a
̦ încasat banii, S ova
̦ nua prestat nimic.
Dar, să trecem la anominaliza toate cheltuielle aeroportului la acest capitol, precum si̦
pe ce au fost acordate. Doar
sunt bani publici, nu-i asa?!
̦
O serie de aspecte interesante
Aeroportul îsi̦
permite să dea 75.000 lei anual, an de an, pentru consultatii̦juridice generale, analiză juridcă a
contractelor, varii stuatii̦juridice…..etc. Păi si̦
atunci fisa̦postului a juristilor
si̦
ei de Aeroport care e ?
̦ proprii plătiti̦
Să facă cafele ?! Să facă shopping la sef,
̦ din Dedeman, pentru vila din Bună Ziua? Sau să meargă la sală ?!
Turdenii pot fi mândrii. Bravul lor consilier local PSD, mai are timp si̦
să reprezinte Aeroportul clujean în proceduri la
cerere si̦
alteLe. Pe bani, normal! Publici, normal ! Un mizilic de 18.000 lei ! Anual.
Cabinet Avocat Neamtu̦Mihai Paul a încasat 22.250 lei pentru studiu si̦
analiză documente si̦
corespondentă̦
aferente contractului de leasing 39407/22.12.2011. Le-a analizat si̦
le-a studiat până ce Raiffeisen a dat în
judecată Aeroportul, a câstigat
s
i
l-a
executat
silit!
Acelas
i
cabinet
a
încasat în 2013 peste 20.000 lei pentru
̦
̦
̦
“asistare si reprezentare client in dosar nr. 9857/P/2013 si 10079/P/2013 in faza de urmărire penala”. Poftim? Avea
AEROPORTUL INTERNATIONAL
CLUJ Dosare PENALE ? Avea institutia
̦
̦Dosare penale? Aeroportul clujean era
urmărit penal?!
S tim
pentru ca
̦ de plângeri penale redactate de un avocat, duse fuga fuguta̦cu masina
̦ de un director presedinte,
̦
un viitor presedinte
de
CJ
să
s
i
le
asume
juridic
în
nume
propriu.
Despre
acestea
era
vorba
oare?
Sau
acestea
̦
̦
erau la alte contracte….Cine mai stie…
̦
Cabinet Avocat Brehar Claudiu a încasat doar în 2013 în jur de 100.000 lei de la Aeroport. Anii următori sume
apropiate. E drept, un avocat e plătit pentru că te reprezintă, nimeni neavând pretentia
̦de a câstiga
̦ tot pe linie.
Dar Baroul Cluj are muuuulti̦
avocati.̦iar când unul dintre ei pierde si̦
tot pierde procese, mai schimbi avocatul. Sau
nu ?!
Cabinet Individual de Avocat Negru Anca Ioana a încasat în 2014 suma de 25.000 lei strict pentru acordare de
consultatii juridice pentru clientul Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA. Scurt si̦
la obiect. Din nou….asta în
timp ce jurisț
tii
lună de lună, făceau ce? Pilotau avioane? Descărcau bagaje? Sau
̦propii ai Aeroportului, plătiti̦
ofereau consultatii̦juridice pentru Aeroport!?
Iar formularea - consultatii juridice generale, intocmire de rapoarte de analiza juridica asupra unor situatii
determinate de materialele puse la dispozitia Consiliului de administratie al aeroportului – pentru care anul trecut
Cabinet Avocat Cătinean Iulia Maria a primit 5.100 lei, este dea dreptul comică.
Legat de alesii̦locali avocati̦
răsplătiti̦
de Aeroport pentru deosebita lor prestatie
̦judiciară, Cătinean Iulia Maria si̦
Nicolae Ros ̦
sunt ambii consilieri locali PSD. La Gherla, respectiv Turda. Nicolae Ros ̦
a trecut declaratia
̦de avere
contractul cu Aeroportul. Asa…a
scăldat-o
dar
a
lăsat
ceva
urme!
E
vorba
de
venitul
obt
inut,
domnule
consilier
̦
̦
avocat! Nu de prestatia
să nu mai vorbim de faptul că în declaratia
̦orară! Valoarea contractului! S i̦
̦din 2014,
afarentă anului fiscal anterior încheiat, nici urmă de banii de la Aeroport
Să recapitulăm si̦
să privim declaratia
̦de avere aferentă anului respectiv
2013
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Cabinet Individual de Avocat Ros ̦
Nicolae - 17.900,00 lei
2014
Cabinet Individual de Avocat Ros ̦
Nicolae – 28.500,00 lei
Declarat ia
̦ de avere din 2014

Declarat ia
̦ de avere din 2015
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Oricum am suci-o tot ne dă cu virgulă. Cele două contracte adunate fac 46.400. Nu 46.607. Iar contractul din 2014
nu putea fi încasat anterior, în anul fiscal aferent lui 2013. Întrucât orele de consultantă̦juridică trebuiau
prestate…. Sau mai stii?
dacă e asa,
̦ S i̦
̦ acesta să fie singurul venit al consilierului din avocatură? Aeroportul
clujean primeste
consultat
ii
juridice
de
la un deosebit avocat care are un singur contract, cel cu Aeroportul ?
̦
̦
Până la urmă, ce poate fi atât de greu?! Treci SUMA OBTINUTĂ
DUPĂ ÎNCASAREA FACTURILOR DIN ANUL
̦
FISCAL ANTERIOR ÎNCHEIAT!
Poate însă ne va lămuri cum se completează corect o declaratie
̦de avere, în vară, celălalt consilier PSD, Cătinean
Iulia Maria, care a fost fericită de Aeroport anul trecut cu un contract de 5.100 lei. Oricum, să notăm că potrivit
declaratiei
̦ din 2015, aferentă anului fiscal 2014, avocatul ce oferea consultatii̦juridice Aeroportului a avut un venit
din avocatură de 3713 lei, acestea reprezentând FMJ, adică Fondul Ministerului Justitiei,
̦ adică onorariile cuvenite
după prestatiile
din
oficiu,
obligatorii
fiecărui
avocat.
Plus
Onorarii
retrocedate
în
valoare
de 10.500 lei. Avocati̦
cu
̦
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clienti̦
potop, zeci, sute pe an, care au coadă la usa̦cabinetului de avocatură…prestează consultatii̦judiciare la
Aeroportul International
̦ Avram Iancu Cluj …

(a nu se intelege insa ca avocatul Catinean este stagiar, el fiind in Baroul Cluj din vara lui 1991!)
LISTA CONTRACTELOR DE ASISTENTĂ
̦JURIDICĂ A AEROPORTULUI CLUJEAN
2013
Cabinet Individual Avocat Mircea Pop - 74.221,37 lei
consultatii juridice generale, intocmire de rapoarte de audit juridic asupra unor situatii determinate , analiza juridica
a contractelor, conventiilor, si/sau situatiilor juridice in care se afla sau se poate afla clientul, asistare si
reprezentare procesuala in litigiile in care clientul este parte, precum si in orice alta procedura in care clientul va
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solicita asistenta avocatului.
Cabinet Avocat Brehar Claudiu – 234.786,99 lei
consultanta in materie comerciala, administrativa si a dreptului muncii
CMS de Backer, prin Annabelle Lepiece – 73.386,35 lei
asistenta juridica privind aplicarea legislatiei europene privind activitatea aeroportuara
Bejenaru si̦
Partenerii – Societate Civilă de Avocati, prin Avocat Calin Eugen Bucerzan – 41.294,03 lei
asistere si reprezentare in procedura privind plangerea formulata de Compania Carpatair, primita de Comisia
Europeana privind un ajutor de stat acordat de Aeroportul Cluj-Napoca companiei Aeriene Wizzair. Asistare si
reprezentare in proceduri privind ori de competenta Comisiei Europene sau Consiliului Concurentei Bucuresti.
Asistare si reprezentare client in fata persoanelor fizice/juridice, autoritati sau institutii publice. Consultanta juridica
generala.
Cabinet Avocat Brehar Claudiu-17.467,20 lei
redactare si sustinere cerere de interventie accesorie, asistenta juridica si reprezentare in Dosar nr. 2419/90/2013
al Tribunalului Valcea
Cabinet Individual de Avocat Ros ̦
Nicolae -17.900,00 lei
consultatii juridice generale, intocmire de rapoarte de audit juridic asupra unor situatii determinate, analiza juridica
a contractelor, conventiilor, si /sau situatiilor juridice in care se afla sau se poate afla clientul, asistare si
reprezentare procesuala in litigiile in care clientul este parte, precum si in orice alta procedura in care clientul va
solicita asistenta avocatului.
Societatea de Avocati̦
Musat
̦ & Asociatii,
̦prin Avocat Asociat Gheorghe Buta – 93.560,78 lei
servicii de asistenta juridica si reprezentare potrivit solicitarilor clientului.
Cabinet Avocat Neamt ̦
Mihai Paul – 22.250 lei
studiu si analiza documente si corespondenta aferente contractului de vanzare-cumparare 39407/19.12.2011 si
contractului de leasing financiar cu nr. 39407/22.12.2011.
Cabinet Avocat Brehar Claudiu - 22.276 lei
- redactare intampinare, asistenta juridica si reprezentare in fata Curtii de Apel Cluj in Dosar 1137/33/2013
Cabinet Avocat Brehar Claudiu - 22.276 lei
- redactare intampinare, asistenta juridica si reprezentare in fata Curtii de Apel Cluj in Dosar 1170/33/2013
Cabinet Avocat Brehar Claudiu – 22.276 lei
redactare intampinare, asistenta juridica si reprezentare in dosar nr. 1178/33/2013 al Curtii de Apel Cluj
Cabinet Avocat Stănciulescu Cornelia-Lorena – 447,54 lei
studiere si copiere Dosar de excutare silita nr. 2337/2013, formularea si semnarea oricarei cereri necesare in acest
sens la BEJA Dorina Gont, Lucian Gont si Marian Panait; Studiere si fotocopiere dosar nr. 30561/4/2013 aflat pe
rolul Judecatoriei Sector 4 Bucuresti.
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Cabinet Avocat Brehar Claudiu-22.209,50 lei
redactare contestatie la executare in contradictoriu cu intimata SC RAIFFEISEN LEASING IFN SA, asistenta juridica
si reprezentare in fata Judecatoriei Cluj-Napoca
2014
Cabinet Individual Avocat Mircea Pop – 62.093,54 lei
Consultatii juridice generale, intocmire de rapoarte de audit juridic asupra unor situatii determinate , analiza juridica
a contractelor, conventiilor, si/sau situatiilor juridice in care se afla sau se poate afla clientul, asistare si
reprezentare procesuala in litigiile in care clientul este parte, precum si in orice alta procedura in care clientul va
solicita asistenta
avocatului.
Cabinet Avocat Brehar Claudiu – 213.596,29 lei
- consultanta in materie comerciala, administrativa si a dreptului muncii
CMS de Backer, prin Annabelle Lepiece - 10.669,92 lei
- asistenta juridica privind aplicarea legislatiei europene privind activitatea aeroportuara
Cabinet Individual de Avocat Ros ̦
Nicolae – 28.500,00 lei
- consultatii juridice generale, intocmire de rapoarte de audit juridic asupra unor situatii determinate, analiza juridica
a contractelor, conventiilor, si /sau situatiilor juridice in care se afla sau se poate afla clientul, asistare si
reprezentare procesuala in litigiile in care clientul este parte, precum si in orice alta procedura in care clientul va
solicita asistenta avocatului.
Cabinet Avocat Neamtu̦Mihai Paul - 21.211,28 lei
- asistare si reprezentare client in dosar nr. 9857/P/2013 si 10079/P/2013 in faza de urmarire penala.
Cabinet Avocat Brehar Claudiu-13.530,30 lei
- asistenta juridica si reprezentare in Dosarul nr. 2601/1/2014 in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Cabinet Avocat Brehar Claudiu - 11.027,25 lei
- redactare intampinare, asistenta juridica si reprezentare in Dosarul nr. 9505/30/2013/a1 a Tribunalului Timis.
Cabinet Individual de Avocat Negru Anca Ioana - 15.000,00 lei
- acordare de consultatii juridice pentru clientul Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA
Cabinet Avocat Brehar Claudiu - 27.020,40 lei
- redactare si sustinere intampinare, asistenta juridica si reprezentare in Dosarul nr. 3812/117/2014 in fata
Tribunalului Cluj.
Cabinet Avocat Brehar Claudiu – 9.006,79 lei
- asistenta juridica si reprezentare in Dosarul nr. 3295/1//2014 in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Cabinet de Avocat Horia Bora-15.494 lei
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- studiu proces verbal de constatare a contraventiilor nr. 203/01.10.2014 (25 de fapte). Studiu documente ce stau
la baza procedurilor de negociere fara publicare prealabila de anunt de participare. Redactare si semnare
plangere contraventionala impotriva procesului verbal de constatare a contraventiilor nr. 203/01.10.2014.
Expediere plangere contraventionala catre instanta competenta (Judecatorie Sector 1 Buucuresti). Reprezentare
client in fata instantei competente (Judecatorie Sector 1 Bucuresti)
Cabinet de Avocat Horia Bora-13.284,60 lei
- acordarea de consultantă̦juridică în domeniul achizitiilor
asistentă̦în
̦ publice, acordarea de consultatii̦juridice si̦
derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie
publică
începând
cu
publicarea
anunt
ului,
̦
̦ evaluarea
ofertelor, contestatii̦si̦
eventuale puncte de vedere, consultantă̦cu privire la încheierea, executarea si̦
încetarea
contractelor de achizitie
publică;
reprezentare
in
fata
instantelor
si
a
CNSC
in
litigii
care
au
ca
obiect
procedurile
de
̦
atribuire a contractelor de achizitie publica si contractele de achizitie publica.
Cabinet Individual de Avocat Negru Anca Ioana-10.000,00 lei
- acordare de consultatii juridice pentru clientul Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA
Cabinet Avocat Brehar Claudiu-35.526,42 lei
- redactare si sustinere intampinare, asistenta juridica si reprezentare in Dosarul nr. 23357/3/2014 in fata
Tribunalului Bucuresti.
2015
Cabinet Individual Avocat Mircea Pop – 16.050,00 lei
Consultatii juridice generale, intocmire de rapoarte de audit juridic asupra unor situatii determinate , analiza juridica
a contractelor, conventiilor, si/sau situatiilor juridice in care se afla sau se poate afla clientul, asistare si
reprezentare procesuala in litigiile in care clientul este parte, precum si in orice alta procedura in care clientul va
solicita asistenta avocatului.

Cabinet Avocat Brehar Claudiu - 235.528,80 lei
- consultanta in materie comerciala, administrativa si a dreptului muncii
CMS de Backer, prin Annabelle Lepiece - 127.393,80 lei
- asistenta juridica privind aplicarea legislatiei europene privind activitatea aeroportuara
Bejenaru si̦
Partenerii – Societate Civilă de Avocati,̦prin Avocat Călin Eugen Bucerzan – 48.989,11 lei
asistere si reprezentare in procedura privind plangerea formulata de Compania Carpatair, primita de Comisia
Europeana privind un ajutor de stat acordat de Aeroportul Cluj-Napoca companiei Aeriene Wizzair. Asistare si
reprezentare in proceduri privind ori de competenta Comisiei Europene sau Consiliului Concurentei
Bucuresti.Asistare si reprezentare client in fata persoanelor fizice/juridice, autoritati sau institutii publice.
Consultanta juridica generala.
Cabinet de Avocat Horia Bora - 159.706,50 lei
- acordarea de consultantă̦juridică în domeniul achizitiilor
asistentă̦în
̦ publice, acordarea de consultatii̦juridice si̦
derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie
publică
începând
cu
publicarea
anunt
ului,
̦
̦ evaluarea
ofertelor, contestatii̦si̦
eventuale puncte de vedere, consultantă̦cu privire la încheierea, executarea si̦
încetarea
contractelor de achizitie
publică;
reprezentare
in
fata
instantelor
si
a
CNSC
in
litigii
care
au
ca
obiect
procedurile
de
̦
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atribuire a contractelor de achizitie publica si contractele de achizitie publica.
Cabinet Individual de Avocat Negru Anca Ioana - 10.000,00 lei
- acordarea de consultanta penala in redactare plangeri, expertiza juridica pe parcursul unor investigatii interne cu
implicatii penale pentru clientul Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA
Cabinet de Avocat Paul Purcărin – 2.000,00
- consultanta penala acte normative privind securitatea aeroportuara.
Cabinet de Avocat Suian Mihai Alexandru-10.000,00 lei
- acordarea de consultanta penala in redactare plangeri, redactare opinii juridice care implica raspundere penala si
expertiza specifica in situatii de natura penala pentru clientul Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA.
Cabinet Individual Avocat Mircea Pop - 16.650,00 lei
Consultatii juridice generale, intocmire de rapoarte de audit juridic asupra unor situatii determinate , analiza juridica
a contractelor, conventiilor, si/sau situatiilor juridice in care se afla sau se poate afla clientul, asistare si
reprezentare procesuala in litigiile in care clientul este parte, precum si in orice alta procedura in care clientul va
solicita asistenta avocatului.
Cabinet de Avocat Suian Mihai Alexandru - 6,000.00 lei
- acordere de consultanta juridica si redactare opinii juridice, redactare acte juridice, asistare si reprezentare
pentru clientul Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA. Aditional, obiectul contractului va include sedinte de
informare lunare ale avocatului pe tematici juridice cu angajatii clientului.
Cabinet Avocat Cătinean Iulia Maria – 5.100,00 lei
- consultatii juridice generale, intocmire de rapoarte de analiza juridica asupra unor situatii determinate de
materialele puse la dispozitia Consiliului de administratie al aeroportului
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