
 
 

 

  
Desi recunoaste ca nu este un specialist in domeniul auto, avocatul Ernest Popovici crede ca a fost desemnat presedinte 
al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) tocmai pentru ca nu are niciun parti-pris. „Pana la urma, 
nici masina mea nu este una dintre marcile prezente in APIA“, glumeste Popovici. Avocatul are un automobil Infiniti, 
marca importata in Romania de Dom Automobile, companie care nu este membru al APIA.  
 
La inceputul acestei luni, APIA si-a desemnat un nou Consiliu Director, al carui presedinte este Ernest-Virgil Popovici. 
Predecesorul sau, Brent Valmar, directorul general al Porsche Romania, a devenit vicepresedinte, iar printre ceilalti 
membri ai consiliului figureaza nume cunoscute din industria auto - Constantin Stroe si Jacques Daniel (Dacia Groupe
Renault), Herbert Stein (Autoitalia) sau Paul Badea (Badsi).  
 
In urma cu 14 ani, Popovici era unul dintre cei care puneau bazele asociatiei pe care ulterior avea s-o conduca actualul 
premier Calin Popescu-Tariceanu. Isi aminteste ca s-a numarat printre fondatorii APIA din mai multe motive. „In primul 
rand, pasiunea pentru auto, apoi relatiile de prietenie cu anumiti oameni de acolo si, nu in ultimul rand, din motive strict 
profesionale“, spune Popovici. El spune ca s-a implicat in calitate de avocat, fiind cel care a constituit asociatia si a arbitrat 
parerile fiecarui fondator. Avocatul este si membru fondator al altei organizatii - Yacht Club Regal Roman - reinfiintat in
1999, desi nu mai detine acum nicio ambarcatiune.  
 
Unul dintre cei mai cunoscuti avocati de business din Romania, fondatorul casei de avocatura Popovici, Nitu si Asociatii a 
renuntat partial la discretia care guverneaza aceasta breasla, implicandu-se in activitatea unei industrii extrem de 
dinamice. „Ii stiu pe toti membrii APIA, ne intelegem foarte bine, era poate nevoie de un echilibru la ora actuala“, afirma
noul presedinte al organizatiei. Acum, referindu-se la alegerea sa, Popovici spune ca „toata lumea a fost de acord ca la 
ora actuala este nevoie de o voce neutra, de o persoana care sa nu fie implicata neaparat, care sa fie detasata, sa poata 
media conflicte cand apar“. In aceasta logica, un avocat ar putea avea o mai mare putere de negociere cu autoritatile, mai 
ales in chestiuni spinoase, cum e cea a taxei de prima inmatriculare. Deocamdata, obiectivele mandatului sau nu sunt 
inca definite, dar obiectivele majore ale APIA raman aceleasi, sustine Popovici.  
 
Desi, tangential, a mai fost implicat in mediul de business, fiind actionar - alaturi de alti doi parteneri ai Popovici, Nitu si 
Asociatii - al companiei care opereaza hipermarketurile Auchan pe piata romaneasca, Popovici spune ca nu vrea sa intre 
in afaceri si adauga ca nici nu mai este actionar al respectivei firme. Ernest Popovici se trage dintr-o familie de avocati cu 
traditie in Romania si spune ca ar fi putut sa se duca in zona de business, dar a preferat sa ramana avocat. Nici acum,
dupa ce a preluat conducerea APIA, nu va renunta la activitatea de consultanta juridica: „In afara de avocatura, nu am 
facut altceva toata viata“.  

El e seful APIA
Inainte de intrarea Ford la Craiova, industria auto a considerat ca la varful asociatiei patronale este nevoie de o
voce neutra, neimplicata in afaceri de productie sau import de autovehicule. Companiile din domeniu l-au ales 

astfel pe avocatul Ernest Popovici sa le reprezinte interesele. 

Printeaza

Page 1 of 1BusinessMagazin

6/26/2008http://www.businessmagazin.ro/printare/resurse-umane/el-e-seful-apia.html?5538;1045...


