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EDITORIAL

NE OPRIM SAU MERGEM MAI DEPARTE?

Am lansat provocarea unei noi abordări a Jurnalului Baroului Cluj înainte de pandemie, când preocupările 
noastre de zi cu zi nu erau guvernate de o limitare atât de drastică: autoizolarea. Norocul nostru, dacă-l 
putem numi așa, a fost faptul că, în anul 2020, autoizolarea nu înseamnă și pierderea totală a contactului 
cu ceilalți. Internetul și mijloacele de comunicare la distanță ne-au adus, dacă ne-am dorit, față în față cu 
colegii sau cu cei dragi. Acum ne pregătim să ne reluăm preocupările și în afara spațiului personal, sperând 
că, încet-încet, vom ajunge să ne obișnuim cu noua normalitate, oricare ar fi aceea.

Lumea va fi altfel de acum, dar ce înseamnă acest altfel ține nu numai de modul diferit de a interacționa, 
cel puțin în următoarele 18-24 de luni, ci și, poate, de o recalibrare a valorilor și priorităților individuale 
și colective. Vom ajunge, poate, să gândim mai mult local, să fim mai axați pe comunitate, fără ca asta să 
însemne o izolare de restul lumii. Jurnalul Baroului Cluj este un exemplu de a gândi local, fără a ne izola de 
alți colegi din alte barouri.

Prezentul număr al Jurnalului Baroului Cluj nu s-a axat pe articole care să dezbată tema Covid-19 sau a 
implicațiilor legislației promovate de autorități în aceste două luni în care ne-am aflat în stare de urgență. Asta 
deoarece am ales să nu ne oprim, ci să mergem mai departe. Nu ca o încercare de a evita discutarea subiectului, 
ci din dorința de a nu lega întreaga noastră viață juridică de implicațiile acestui subiect, dezbătut și analizat 
până la saturație pe toate canalele juridice existențe în online.

Fără să fi pornit cu acest gând, acest număr a adunat în paginile lui materiale care tratează preponderent 
sfera dreptului penal. De asemenea, am considerat utilă inițierea rubricii de jurisprudență în materie 
disciplinară raportat la răspunderea avocatului.

Am inițiat și rubrica Cafeneaua juridică, în care ne propunem să publicăm opinii sau articole care se 
îndepărtează de forma articolului doctrinar clasic, tratând problemele lumii juridice într-o modalitate mai 
relaxată, țintind mai mult spre dezbatere decât spre analiză aprofundată.

Nu în ultimul rând, am ales să facem cunoscute publicațiile unor avocați din Baroul Cluj, ca o recunoaștere 
a efortului intelectual al acestora. În acest număr, regăsiți cartea colegului avocat George M.R. Zlati, „Tratat 
de criminalitate informatică”, vol. I, apărută anul acesta la Editura Solomon și cartea colegei avocat Gabriela 
(Culda) Groza, „Psihologie aplicată în procesul penal”, apărută anul acesta la Editura Universul Juridic.

Sperăm că v-am făcut suficient de curioși pentru a citi articolele din nr. 1/2020 al Jurnalului Baroului 
Cluj.

Lectură plăcută!
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