
România a pierdut arbitrajul ICSID cu frații Ioan și Viorel Micula. Statul trebuie să 

plătească despăgubiri de aproximativ 250 milioane USD 

 

România a pierdut arbitrajul cu frații Ioan și Viorel Micula, arbitraj internațional desfășurat sub egida 

Centrului Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor privind Investiţiile (ICSID) – speța Ioan Micula, 

Viorel Micula and others v. Romania (ICSID Case No. ARB/05/20), iar statul român ar urma să 

plătească despăgubiri de aproximativ 250 de milioane de dolari, conform IAReporter.com. Decizia nu 

este susceptibilă de nicio cale de atac, fiind executorie. Este pentru prima dată când România pierde 

un caz la ICSID. Despăgubirilor acordate prin această hotărârea arbitrală sunt unele dintre cele mai 

mari din istoria ICSID. Costurile părților implicate în acest arbitraj (eg. onorariile avocaților, arbitrilor, 

ale experților etc.) se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.  

Frații gemenii Ioan și Viorel Micula aveau cetățenie suedeză, ceea ce le-a permis, în anul 2005, să se 

adreseze ICSID, invocând Acordul bilateral dintre Suedia si Romania, prin care cele două țări se 

angajează să respecte reciproc investițiile reciproce. 

Cei doi oameni de afaceri s-au adresat tribunalului arbitral, în calitate de investitori suedezi, acuzând 

statul român că a încalcat acest Acord internațional prin retragerea facilităților fiscale date din zonele 

defavorizate unde aceștia au dezvoltat grupul de firme European Food & Drinks, cel mai mare jucator 

cu capital autohton din industria alimentara. 

“Statul ne datorează peste un miliard de euro. Noi am împrumutat sute de milioane de euro de la 

bănci și tot profitul l-am investit în zone defavorizate. Statul ne-a promis facilități fiscale pentru 

investițiile în zonele defavorizate pe o perioada de zece ani. Dupa cinci ani, statul le-a eliminat. Noi am 

jucat după regulile de piață, iar statul român a schimbat regulile în timpul jocului. Practic, statul 

român nu a respectat acordul referitor la protectia reciprocă a investitiilor semnat între Suedia și 

Romania”, declara Ioan Micula într-un interviu în 2012. 

Conform informațiilor de pe site-ul ICSID, tribunalul arbitral a fost compus din Laurent LÉVY 

(Președinte, de naționalitate braziliană și elvețiană) și arbitrii: Stanimir A. ALEXANDROV (de 

naționalitate bulgară) și Georges ABI-SAAB (de naționalitate egipteană), acesta din urmă a fost numit 

după retragerea lui Claus-Dieter EHLERMANN (German). 

Ce avocați au fost implicați? 

De-a lungul arbitrajului, frații Ioan și Viorel Micula au schimbat, în mai multe rânduri, avocații. 

Inițial, ei au fost reprezentați de firmele internaționale de avocatură Dewey & LeBoeuf și Schönherr 

(biroul din Viena). 

Ulterior, Ioan Micula a mers pe mâna avocaților de la King & Spalding (Londra, Washington și 

Houston), în timp ce Viorel Micula a fost reprezentat de firma internațională Shearman & Sterling 

(London si Paris) și casa de avocatură locală Mușat și Asociații, iar din 2010,  casa de avocatură 

locală Dragne & Asociații. 

http://www.avocatie.ro/cuvinte-cheie/musat-asociatii/
http://www.avocatie.ro/cuvinte-cheie/dragne-asociatii/


România a fost reprezentată de firma internațională Freshfields Bruckhaus Deringer (birourile din New 

York, Frankfurt și Paris) și firma locală de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP). 

Tribunalul arbitral menționează următorii avocați români care au participat la audieri, de-a lungul 

arbitrajului: 

 Luminița Popa, Muşat & Asociaţii; 

 Gelu Maravela, Muşat & Asociaţii (în prezent, Jinga Maravela); 

 Andreia Dumitrescu, Muşat & Asociaţii (în prezent, Dragne & Asociații); 

 Matei Purice, Freshfields Bruckaus Deringer (în prezent, Țuca, Zbârcea și Asociații); 

 Manuela Nestor, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen. 

 

 

Sursa: 

http://www.avocatie.ro/romania-a-pierdut-arbitrajul-icsid-cu-fratii-ioan-si-viorel-micula-statul-trebuie-sa-

plateasca-despagubiri-consistente-celor-doi-oameni-de-afeceri/ 

http://www.avocatie.ro/cuvinte-cheie/nndkp/
http://www.avocatie.ro/cuvinte-cheie/jinga-maravela-asociatii/
http://www.avocatie.ro/cuvinte-cheie/tuca-zbarcea-asociatii/
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