Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Lucian DANILESCU

Sexul Masculin | Data naşterii

POZIȚIE

Scrieţi numele şi prenumele

| Naţionalitatea Română

Membru al Plenului CES

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
PROFIL PROFESIONAL

Lucian Danilescu este partener fondator al societăţii de avocați Danilescu Hulub si Asociatii. El are mai
mult de 22 ani de experienţă în domeniul avocaturii, dintre care 8 ani în calitate de partener al Mareș /
Danilescu / Mareș și 3 ani în calitate de membru și partener al Zamfirescu Racoți Predoiu (Zamfirescu
Racoți & Partners).
În prezent, în calitate de expert, Lucian Danilescu oferă consultanţă în proiecte cu privire la cadrul de
reglementare al infrastructurii de transport naval şi privind operaţiuni portuare, organismele de
gestionare şi dezvoltare ale porturilor, dreptul european aplicabil serviciilor portuare şi concesiunilor
portuare, diverse operaţiuni şi tranzacţii în legătură cu operarea mărfurilor în porturi şi cu operatorii
portuari de mărfuri și servicii.
De peste 10 ani Lucian Danilescu este implicat ca și asistent coordonator al Constanta Port Business
Association, organizația reprezentativă și care înglobează peste 85% din cifra de afaceri, personalul
angajat și, în general, activitatea operatorilor portuari din Portul Constanța și porturile României de la
Marea Neagră. CPBA este membru afiliat la CONPIROM, iar Lucian Danilescu este implicat și în
activitatea CPBA în legătură cu CONPIROM.
Specializarea sa principală a fost şi este dreptul societar, acoperind practic toate domeniile acestuia,
atât dreptul primar al Societăţilor, organizarea acestora, toate tipurile de structurare de societăți și
entități similare, adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor, cât şi organizare şi funcţionare a
organismelor de conducere, participare în cadrul acestor organisme (sistem unitar şi sistem dualist),
secretariat de CA, contracte de management şi mandat etc.
În continuare, el are o amplă practică tranzacţională specializată în fuziuni & achiziţii şi drept
comercial, de mai mult de 22 ani. De asemenea Lucian Danilescu are o solidă competenţă în
proceduri privind piaţa de capital, de la materii reglementare până la operaţiuni de capital şi
comunicare cu organismele pieţei, CNVM/ASF.
Lucian Danilescu a supervizat şi tranzacţii complexe în sectoare cheie din domeniul energetic, cum ar
fi cele privind energia termoelectrică (inclusiv cogenerare), hidroenergia, petrol şi gaze, petrochimie şi,
mai recent, în energia din surse regenerabile, energia eoliana şi solară.
În plus, a fost implicat în toate tipurile de proiecte imobiliare, de la dezvoltări pentru birouri, rezidenţiale
şi proiecte legate de logistică, până la concesiuni portuare şi agricole, achiziţii complexe de păduri şi
teren agricol.
Lucian Danilescu a oferit consultanţă în operaţiuni de finanţare semnificative, bancare şi extrabancare, asistând clienţii inclusiv în negocieri cu agenţii guvernamentale şi internaţionale, cum ar fi
BERD şi IFC.
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• O.G. 22/1999 – participarea directă la conceptualizarea și implementarea celei mai importante
modificări a Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile,
utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea
activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, respectiv a Legii 235/2017 –
Implicarea sa a presupus participarea la ședințele grupurilor de lucru care au propus diversele
forme de modificare ale proiectului de lege, participarea în cadrul comisiilor de specialitate ale
Parlamentului României, atât la Senat cât și la Camera Deputaților, reprezentarea în fața
Președinției, implementarea cerințelor Curții Constituționale, reprezentare publică etc.
• VOESTALPINE Group – asistență curentă, privind contracte furnizare material rulant,
proiecte naționale de reabilitare a rețelelor de cale ferată.
• C. STEINWEG – asistență curentă în legătură cu dezvoltarea unor capacități noi de operare
în Romania, închiriere și operare infrastructură de transport naval.
• COMVEX – asistenţă în cadrul unor operațiuni de capital, dezvoltarea celui mai rapid
terminal de cereale din Europa, finanțare de peste 40 mil Euro și asistență curentă –
proceduri privind infrastructura portuară, proceduri privind piața de capital, asistență în
cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, implementare.
• SCHENKER Group – asistență curentă în operațiuni din România. Operare portuară și
utilizare infrastructură de transport naval.
• RIO BUCOVINA – proiectul de achiziție al unuia dintre cei mai importanți operatori pe piața apelor
minerale din România, cu o valoare a tranzacției de peste 40 de milioane de Euro;
• RETD S.A. (Athens, Greece – EDF Group) – proiecte energetice eoliene de 300 mil. € și 150 MW
– analiză due diligence, contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni, aspecte de drept societar,
materii regulatorii în domeniul energetic, negocieri, finanțări.
• EDISON GROUP ITALY – procedura de selecție pentru Proiectele CHPP Progresu – București și
TPP Fântânele – Mureș – structurare tranzacție, contracte de asociere, due diligence, negocieri.
• ELCEN (Electrocentrale București S.A.) – Proiectul Unirom Palas Constanța – joint-venture cu
Grupul Unit International Turkey – structurare tranzacție, contracte de asociere, drept societar,
EPC, proceduri de privatizare, drept imobiliar, negocieri.
• FORTIS GROUP – accesul pe piața din România prin achiziția Global Finance & Leasing – analiză
due diligence, structurare tranzacție, contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni, drept societar,
asistență în cadrul Adunărilor generale ale Acționarilor, negocieri, closing.
• CARPATCEMENT (HEIDELBERGCEMENT A.G. Group – Germany) – fuziunea dintre cele 3
societăți deținute în România de Grupul HeidelbergCement A.G.) – procedurile societare de
fuziune, proiectul de fuziune, implementare, asistență în cadrul Adunărilor Generale, închidere.
• Monsanto Romania – asistență curentă privind deschiderea și dezvoltarea pieței românești – drept
societar, distribuție, contracte comerciale, concurență.
• ATLANTIC OIL MARITIME – privatizarea Șantierului Naval Mangalia S.A., cel mai important șantier
naval militar din România – proceduri de privatizare, contracte comerciale, due diligence, materii
reglementare organizare șantiere navale, concurență.
• Statul Român (OPSPI) – procesul de privatizare al mai multor societăți din portofoliul OPSPI (în
principal Termoelectrica Midia și IOR) – proceduri de privatizare, contracte de vânzare-cumpărare
de acțiuni, negocieri, opinii legale și închidere.
• ROMFELT – dezvoltarea complexului Doamna Ghica Plaza (peste 100 mil. €, cel mai important din
interiorul Capitalei, la acel moment) – due diligence, contracte de antrepriză, contracte comerciale,
pregătirea pachetului de contracte de vânzare, operațiuni de finanțare, protecția consumatorilor,
implementarea construirii, dezvoltării și apoi vânzării complexului.
• ATLAS GIP – vânzarea Atlas GIP Ploiești, cea mai importantă societate de carotaj din România
către Weatherford International – structurare tranzacție, piețe de capital, contracte comerciale,
negocieri, closing.
• Menzies Aviation S.A. – achiziționarea Transilvania Handling Services – realizarea unei analize due
diligence, redactarea raportului de due diligence precum și a contractului de vânzare-cumpărare,
asistență în negocieri și consultanță de specialitate pe toată durata desfășurării tranzacției.
• adidas – asistență curentă, inclusiv în legătură cu probleme de drept imobiliar cu privire la
portofoliul de magazine al clientului în România – drept imobiliar, drept societar, drept fiscal și
concurență.
• ROHDE & SCHWARZ TOPEX – achiziție complexă a pachetului majoritar de acțiuni urmată de
asistență juridică generală pe chestiuni societare – redactarea acordurilor preliminare de vânzarecumpărare, asistență fiscală, analizarea statutului legal al acțiunilor care făceau obiectul tranzacției,
dreptul muncii – redactarea noilor contracte de management, concurență.
• Chimsport S.A. – achiziționarea controlului la VES S.A. – procedura de majorare a capitalului
social, operațiuni și proceduri complexe pe piața de capital, modificarea organizării și conducerii
Societății și restructurarea activității, redactarea documentelor societare/piața de capital,
implementarea în Adunarea Generală, asistență post-preluare.
• CHIMICA GROUP – restructurarea unui grup local (românesc) de firme cu o cifră de afaceri de
peste 35 de milioane de Euro – analiza și restructurare societăți din grup, modificarea structurii
societăților în sistem dualist, asistență cu privire la reglementări privind piața de capital, drept
societar, due diligence, concurență, varii contracte comerciale, contracte de management.
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2011 – 2021

Scrieţi numele şi prenumele

• JNFAI A/S – achiziții de largi proprietăți forestiere cumulând peste 20.000 de Ha și evaluarea a
peste 100.000 de Ha – structurare societăți de proiect, analiză due diligence, operațiuni de
vânzare-cumpărare, analiză specială de titluri, amenajamente silvice, verificare și implementare
norme specifice privind Codul Silvic, grănițuiri, negocieri.
• PELICAN – dezvoltarea complexului rezidențial și comercial Atlantis Residence (peste 20 mil €) –
contracte de antrepriza, contracte comerciale, pregătirea pachetului de contracte de vânzare,
operațiuni de finanțare, protecția consumatorilor, implementarea construirii, dezvoltării și apoi
vânzării complexului.
• FVIM Luxembourg – achiziții de largi proprietăți forestiere – analiză due diligence, operațiuni de
vânzare-cumpărare, analiză specială de titluri, amenajamente silvice, verificare și implementare
norme specifice privind Codul Silvic, negocieri.
• LOSAN GROUP – achiziția și concesiunea unei suprafețe cumulate de peste 7.000 ha de teren
agricol în Lunca Dunării – proceduri de concesionare, contracte de vânzare-cumpărare, materii
regulatorii în domeniul agricol, negocieri.
• TAROM SA – asistență pentru acordare unei facilități de credit în valoare de 78 mil $ de către
EXIMBANK U.S.A. pentru achiziția a 2 aeronave Boeing.

Expert Coordonator
CPBA (Constanta Port Business Association), membru afiliat al CONPIROM
Coordonarea generală a activității curente ale organizației, raporturi cu autoritățile publice centrale și
locale, activitățile de promovare legislativă, reprezentare
Tipul sau sectorul de activitate Organizații patronale

2019 – 2021

Avocat Asociat (Equity Partner)
SCPA Danilescu Hulub & Asociații
Coordonarea generală a societății, precum și a subdiviziilor de infrastructură și drept portuar, energie
și corporate
Tipul sau sectorul de activitate Avocatură

2011 – 2019

Avocat Asociat (Equity Partner)
SCPA Mareș, Danilescu & Mareș
Coordonarea generală a departamentului de consultanță al firmei, precum și a subdiviziilor de
infrastructură și real estate, drept portuar și corporate
Tipul sau sectorul de activitate Avocatură

2007 – 2011

Avocat Asociat (Equity Partner)
SCPA Zamfirescu, Racoți, Predoiu (astăzi ZRVP)
Coordonarea departamentului de infrastructură și real estate, energie și resurse naturale
Tipul sau sectorul de activitate Avocatură

1999 – 2006

Avocat Colaborator
SCPA Zamfirescu, Racoți, Predoiu (ZRP)
Coordonarea unor echipe de avocați în domenii precum dreptul societar, privatizări, infrastructură,
real estate
Tipul sau sectorul de activitate Avocatură
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1993 – 1997

Licențiat în drept
Universitatea din București
Facultatea de Drept

COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

Română
ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

ENGLEZĂ

C2|Utilizator
experimentat

C2|Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
C2|Utilizator
experimentat

FRANCEZĂ

C2|Utilizator
experimentat

C2|Utilizator
experimentat

C1|Utilizator
experimentat

Competenţe de comunicare
Competențe
organizaționale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Permis de conducere

Discurs oral
C2|Utilizator
experimentat

C2|Utilizator
experimentat

C1|Utilizator
experimentat

B2|Utilizator
independent

▪ Dobândirea unor competențe și aptitudini specifice prin exercitarea profesiei de avocat
▪ Capacitate excelentă de interrelaționare
▪ Organizarea unor echipe largi de avocați, precum și echipe interdisciplinare de consultanți,
organizarea reprezentării publice a unor clienți și organizații
▪ Pregătire strategică și tactică
▪ Rigoare profesională, cunoaștere aprofundată a unor arii specifice de drept, participarea în proiecte
complexe cu anvergură interdisciplinară
▪ Atenție la detalii, abilități organizatorice

Competenţe digitale

MS Office (Word, Excel, Outlook)
Diverse browser-e de Internet
(Explorer, Firefox)
Programe și baze de date legislative
(Legis, Lege4, Sintact)
Baze de date profesionale (Jurnal
Gold, SAP)

SCRIERE

AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea
de probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Permis de conducere categoria B
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Afilieri

Alte pozițiii

▪ Baroul București (1998)
▪ Uniunea Națională a Barourilor din România
▪ International Bar Association
▪ Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC)
Membru al Consiliului de Administrație de peste 10 ani
▪ Membru în cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României – TF Infrastructură
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