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Numele de familie: OROVICEANU
Prenumele:
CĂTĂLIN MIHAI
Contact:
Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 19, et. 8, ap. 38,
sector 1, Bucureşti, România
Telefon: + 40 723 768 710
E-mail: catalin.oroviceanu@gmail.com
Data naşterii:
4 iunie 1979
Naţionalitate:
Română
Stare civilă:
Căsătorit
Studii:
Instituţia
[De la - Până la]
Universitatea“Titu Maiorescu” – Şcoala
Doctorală
2008 - 2013

Titlul sau diploma obţinută:

University College London – Faculty of Laws
2005 - 2006
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept
2001 - 2002
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept
1997-2001
Colegiul Naţional “I.L. Caragiale” Ploieşti
1993-1997
8.

Bacalaureat
informatică)

(specializarea

Limbi străine:
(1 - bază - 5 excelent)
Limba străină
Română
Engleză

9.

Doctor în drept (tema tezei:
„Aplicarea principiilor guvernanţei
corporative în cadrul societăţilor pe
acţiuni”)
Master în drept (LLM), Dreptul
societăţilor comerciale şi pieţei de
capital
Studii Postuniversitare – Domeniul
drept privat
Licenţiat în drept

Citit
5
5

Membru în organizaţii profesionale:
Avocat definitiv, membru al Baroului Bucureşti

Vorbit
5
5

Scris
5
5
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11.

Experienţă profesională:
De la - Până la
Noiembrie 2015 -

Localitatea
Bucureşti,
România

Societatea
Abris Capital Partners

Martie 2014 –
Octombrie 2015

Bucureşti,
România

Decembrie 2010 –
Februarie 2014
Octombrie 2007 –
Noiembrie 2010
Iulie 2001 –
Septembrie 2007

Bucureşti,
România
Bucureşti,
România
Bucureşti,
România

D&B David şi Baias
SCA, societate de
avocaţi corespondentă a
PricewaterhouseCoopers
Clifford Chance Badea
SCA
Biriş Goran SCA

Ianuarie 2002 –
Februarie 2011

Bucureşti,
România

D&B David şi Baias
SCA, societate de
avocaţi corespondentă a
PricewaterhouseCoopers
Facultatea de Drept,
Universitatea din
Bucureşti

Poziţia
Avocat,
conducător al
departamentului
juridic la nivelul
grupului din
România
Avocat Senior
Coordonator

Avocat Senior
Avocat Senior
Avocat

Preparator şi
asistent
universitar,
Drept comercial,
Dreptul
societăţilor
comerciale
aprofundat

Experienţă relevantă:
Piaţa de capital
- asistenţă în procedurile de ofertă publică primară sau secundară iniţiate de acţionarii
unor societăţi listate (producători de aluminiu) sau care urmăreau listarea pe piaţa de
capital (producător de gaze naturale);
- asistenţă în diferite tranzacţii (preluări, restructurări ale acţionariatului) sau reorganizări
(majorări capital social, fuziuni/divizări, delistări) implicând societăţi listate pe pieţele
bursiere din România (producători de materiale de construcţii, societăţi acţionând în
industria farmaceutică, operatori hotelieri, producători de produse de panificaţie, etc);
- consilierea unor societăţi listate (societăţi bancare, producători de materiale de
construcţii) cu privire la conformitatea activităţii loc cu legislaţia pieţei de capital şi cu
privire la relaţiile acestora cu acţionarii minoritari sau instituţionali;
- consiliere pe diverse probleme legate de obligaţiuni (emisiune, tranzacţionare);

- consiliere cu privire la implementarea unor planuri de recompensare prin acţiuni (stock
option plans) pentru conducerea unor societăţi listate (producători de medicamente,
producători de produse de panificaţie);
- consiliere şi asistenţă în autorizarea de fonduri de investiţii, consiliere cu privire la
politica de investiţii a organismelor de plasament colectiv.
Dreptul societăţilor comerciale
- consiliere şi asistenţă în implementarea a diferite operaţiuni de reorganizare (divizări,
fuziuni, majorări şi reduceri de capital social, dizolvări, lichidări);
- analiză, consiliere şi asistenţă cu privire la diferite aspecte privind organizarea şi
funcţionarea societăţilor comerciale (e.g. schimbări ale managementului, relaţia cu
acţionarii minoritari, etc.).
Achiziţii şi fuziuni
- procese de audit juridic (due diligence) cu privire la diferite tipuri de societăţi
comerciale (incluzând bănci, dezvoltatori imobiliari, producători de motoare electrice,
lanţuri de farmacii);
- redactarea, negocierea şi implementarea de contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni
sau active pentru achiziţionarea a diferite societăţi comerciale şi afaceri (incluzând al
doilea îmbuteliator de ape minerale, un producător major de corpuri de iluminat, un
producător de materiale de construcţii, un lanţ de supermarket-uri, un lanţ de farmacii);
- consiliere şi asistenţă în autorizarea diferitelor concentrări economice de către Consiliul
Concurenţei.
12.

Altele:





Reformă legislativă:
o Colaborator al Ministerului Justiţiei pentru proiectele de modificare a Legii
societăţilor comerciale, începând din 2006.
Conferinţe, prezentări:
o Participant la conferinţa "Noul Cod civil şi mediul de afaceri", organizată de
Clifford Chance Badea SCA şi Ziarul Financiar la 28 septembrie 2011, cu o
prezentare privind implicaţiile esenţiale ale Noului Cod civil;
o Participant la evenimentul Tax EU Forum organizat de Evensys la 26 februarie
2009, cu o prezentare privind distribuirea rezervelor din reevaluare;
o Participant la conferinţa „Noua lege a societăţilor comerciale”, organizată de
D&B David şi Baias SCA şi PricewaterhouseCoopers România la 17 ianuarie
2007, cu prezentările „Adunarea Generală a Acţionarilor – Modificări majore
sau impact nesemnificativ?” şi „Cât de uşor se mai pot reorganiza societăţile
comerciale?”;
o Numeroase sesiuni de instruire şi prezentări pentru clienţi pe teme de dreptul
societăţilor comerciale, transportului aerian şi procedurii fiscale.
Cursuri:
o "Business Valuations and Price Adjustments", organizat de Clifford Chance
Academy, Amsterdam, aprilie 2011;
o Curs de perfecţionare în
achiziţii
şi
fuziuni
organizat
de
PricewaterhouseCoopers Kiev şi Euromoney, Kiev, ianuarie 2004;







o “Principii ale taxării internaţionale”, curs intern PricewaterhouseCoopers
România, aprilie – iunie 2002.
Articole în reviste juridice:
o Primele de capital – o abordare teoretică şi practică, Revista Român de Drept
al Afacerilor nr. 5/2015;
o Protecţia terţilor („stakeholders“) în cadrul mecanismelor de guvernanță
corporativă (părţile I şi II), Revista de Drept Comercial nr. 11/2013 și 12/2013;
o Noile coduri şi societăţile (comerciale) – scurte consideraţii, Curierul Judiciar
nr. 11/2012;
o Peter F.C. Begg (Ed.), Corporate Acquisitions and Mergers, Kluwer Law
International, Olanda, 2011: Coautor al capitolului dedicat României;
o Sancţiunea aplicabilă în cazul încălcării puterilor legale ale administratorilor.
Privire specială asupra articolelor 15322 şi 55 alineatul 1 din Legea societăţilor
comerciale, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2011;
o Unele consideraţii cu privire la articolul 15324 din Legea societăţilor
comerciale, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2010;
o Conceptul de „distribuiri către asociaţi” şi posibilitatea repartizării rezervelor,
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2010;
o Implementation of Fiduciary Duties of Directors in Romanian Company Law,
Griffin’s View on International and Comparative Law, volumul 8, numarul 1,
ianuarie 2007;
o Titlurile de stat – valori mobiliare în sprijinul datoriei publice, Analele
Universităţii din Bucureşti – Seria Drept nr. 1-2/2003.
Articole pe site-uri de specialitatate:
o Primele de capital – o abordare teoretică şi practică (părțile I, II, III și IV),
www.juridice.ro, 5 iunie 2015, 16 iunie 2015, 2 iulie 2015 și 15 iulie 2015;
o Adio, RASDAQ!, www.juridice.ro, 28 octombrie 2014;
o Mici neclarităţi în legislaţia pieţei de capital. Efecte mari?, www.juridice.ro, 19
iunie 2014;
o Infracțiunile din Legea societăților și Legea pieței de capital după intrarea în
vigoare a NCP, www.juridice.ro, 10 februarie 2014;
o Câteva probleme practice legate de fuziuni și divizări (părțile I, II și III),
www.juridice.ro, 14 ianuarie 2014, 6 martie 2014 și 9 mai 2014;
o Din nou despre capitalul social: azi, dreptul de preferință și aplicarea lui,
www.juridice.ro, 4 noiembrie 2013;
o Două lucruri greșit înțelese despre capitalul social, www.juridice.ro, 1
octombrie 2013;
o Scop, obiect de activitate, interes social. Cum se mai corelează?,
www.juridice.ro, 29 august 2013;
o Adio, nulitate absolută?, www.juridice.ro, 23 iulie 2013;
o Executarea în natură a obligaţiei de întreţinere, www.juridice.ro, 8 mai 2013;
o Transformarea Rasdaq. Consecinţe, www.juridice.ro, 4 august 2008.
Articole de presă/online:
o Cum a modificat guvernul legea societăţilor comerciale, Ziarul Financiar (ediţia
online), 26 martie 2012;
o Noul Cod civil şi societăţile comerciale, www.wall-street.ro, 12 ianuarie 2012;
o Consecinţele unei transformări, Capital nr. 32 din 13 august 2008.



Burse:
o Beneficiar al unei Burse Chevening integrale acordate de Foreign and
Commonwealth Office pentru studiile la University College London din 20052006.

