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Editorial

CUM VA ARĂTA AVOCATURA ÎN 2021?

Undeva în adâncurile conștiinței sale colective, avocatura este o profesie care știe ce vrea. La fel și avocații.
Chiar dacă anul acesta a fost, poate mai mult ca niciodată, un an al conflictelor în interiorul profesiei, ele
și-au avut justificarea în criza creată de pandemie și nemulțumirile perpetuate de-a lungul anilor la care încă
nu s-a răspuns sau nu s-au oferit soluții cel puțin rezonabile.
Dar starea aceasta beligerantă nu este un semn că nu știm cum vrem să arate profesia. Din contră!
Singura corectură necesară este ca vocile să aibă o agendă coerentă, cu argumente solide și pertinente.
Și este necesar să evităm argumentul „pumnului în masă”.
Prezentul număr al Jurnalului Baroului Cluj, cel de-al doilea din acest an, a reușit să diversifice subiectele
puse în discuție. De la o discuție critică asupra cauzei CJUE C-61/19, Orange România c. ANSPDCP,
la importanța deciziei ICCJ nr. 21/2020 (RIL) în materia prescripției din dreptul fiscal și la informațiile
clasificate în procesul penal, colegii care și-au găsit timpul necesar pentru astfel de analize ne arată că cel mai
bun instrument de evoluție a profesiei este pregătirea individuală, continuă.
În aceeași notă, nu putem să nu-i felicităm pe doi dintre colegii avocați, membri ai Baroului Cluj, care
anul acesta au avut rezultate notabile.
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Primul, domnul avocat dr. George Zlati, membru și al Consiliului Științific al Jurnalului Baroului Cluj,
căruia i s-a decernat de către Uniunea Juriștilor din România prestigiosul Premiu „Vintilă Dongoroz” în
domeniul dreptului penal pe anul 2020, pentru lucrarea sa „Tratat de criminalitate informatică. Vol. I”.
Cel de-al doilea, domnul avocat Gabriel Valeriu Pașcui, care a câștigat locul 1 cu lucrarea „Impactul inteli
genței artificiale asupra profesiilor juridice” la concursul de lucrări cu tema „Interacțiunea și comunicarea profe
siilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice” organizat de UNBR cu ocazia Congresului Avocaților 2020.
Într-un an ca acesta, avocatura a continuat să existe, avocații au continuat să-și apere clienții și să creeze
lucrări științifice de valoare. Toate acestea ne fac să credem că avocatura anului 2021 și a anilor următori va
arăta din ce în ce mai bine. Pentru că, nu-i așa, ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici.
Lectură plăcută!
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