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EDITORIAL

PROBLEME TEORETICE ȘI DECALAJE PRACTICE

Al treilea număr al Jurnalului Baroului Cluj, în noul format, și primul din anul acesta, grupează materiale 
pe teme diverse și de actualitate. Problemele abordate variază de la criminalitatea informatică în România, 
la principiul nediscriminării, precum și la privilegiul terapeutic, între excepție și culpă. Materialele din acest 
număr al Jurnalului pot și trebuie să fie parcurse atât de colegii care practică în respectivele domenii, cât și 
de cei care vor să-și satisfacă simpla curiozitate.

Partea frumoasă a profesiei ține, fără dubiu, de răgazul de a lectura articole și luări de poziție pe teme 
profe sionale, departe de tumultul instanței sau al parchetelor, de atmosfera adeseori nepropice studiului.

Sunt însă numeroase probleme reale, actuale, ale profesiei, pe care preferăm să le ținem departe, nu doar 
din delicatețe, cât mai ales din senzația tot mai pregnantă că soluțiile care pot fi găsite sunt extrem de dificil 
de aplicat.

Viitorul colectiv al profesiei nu arată prea încurajator în prima jumătate a lui 2021, iar cauzele sunt 
multiple. De la impactul economic dezastruos pe care pandemia l-a avut asupra potențialei clientele, până 
la soluțiile recente, celebre și nefaste, pronunțate cu privire la libera practică a profesiei, orizontul pare 
a fi destul de incert. Ar putea fi menționate aici și destulele derapaje ale unor membri ai organelor de 
conducere de la nivelul central sau, dimpotrivă, lipsa lor completă de reacție reală în privința unor probleme 
presante, care au erodat accelerat atât încrederea justițiabilului în actul de justiție, cât și a avocaților în 
corpul profesional.

Avocatura „romantică”, individuală, pare să-și fi spus ultimul cuvânt în fața unui context economic 
și birocratic tot mai puțin permisiv, cu capacitatea avocatului de a face față singur provocărilor, de a-și 
gestiona timpul și de a-și menaja sănătatea. Corporatizarea poate fi consecința firească a oricărei industrii 
sau activități comerciale, însă, până când vom accepta că trebuie să adaptăm și normele statutare la noile 
realități de marketing, tranziția va fi lungă, dureroasă și nefirească.

Prin urmare, ce mai rămâne de făcut la nivel individual și care mai e rolul unei publicații în contextul 
specializării avocatului? Studiul permanent, luat ca o lege nescrisă a firii, nu va dispărea și nu poate să 
lipsească din pregătirea profesională continuă a avocatului. Dincolo de utilitatea sa practică, el constituie 
actul cultural necesar clădirii sinelui și motivația în vederea găsirii unor noi soluții pentru problemele 
profesionale pregnante.

Colegiul editorial vă urează lectură plăcută, putere și determinare în toate demersurile dumneavoastră 
profesionale.
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