
 

 Muncă, ambiție și competitivitate la superlativ – cine a câștigat 

Concursul Național de Procese Simulate de Drept Penal „Traian Pop”? 

 

Cei mai buni dintre cei buni au purtat lungi și înverșunate dispute, adevărate dueluri, fără a 

face nicio concesie – au folosit cum au știut mai bine coduri, excepții, tratate și mai ales, arta 

convingerii, fără ca nimic să fie uitat, trecut cu vederea sau ignorat, în desfășurarea pledoariilor. 

Cunoștințele dobândite pe parcursul facultății, informațiile însușite ca urmare a studiului individual 

și dorința de a triumfa, după îndelunga pregătire prealabilă, au fost elementele esențiale ale 

întrecerilor reunite în cadrul Concursului Național de Procese Simulate de Drept Penal „Traian 

Pop”.  

 Organizat de către ELSA Cluj - Napoca, prin departamentul Activități Academice, cu 

sprijinul unicului sponsor, SCPA Sergiu Bogdan & Asociații, evenimentul aflat la a III-a ediție 

consecutivă sub această titulatură a încheiat spectaculos o Săptămână... Juridică, reunind cele mai 

bune nouă echipe. Astfel, concurenții provenind din centrele universitare de elită, Cluj, București, 

Sibiu și Timișoara au concurat în weekendul trecut, 13-14 mai, la Curtea de Apel. Pentru a asigura 

transparența și obiectivitatea întâlnirilor, ei și-au pregătit atât partea de acuzare, cât și cea de 

apărare, ordinea rundelor fiind cunoscută abia sâmbătă dimineață, iar calitatea procesuală cu câteva 

minute înaintea meciurilor, ambele ca urmare a tragerii la sorți. Meciurile au fost strânse, 

întrebările juriului având rolul de a căuta reacții rapide și ingenioase, conforme unei asemenea 

competiții. Întocmirea clasamentului a stârnit lungi discuții, participanții de pe podium având 

punctaje foarte apropiate.  

În finala de duminică, echipa Facultății de Drept a UBB Cluj-Napoca, formată din Cristian 

Ioan și Georgian Husti a constituit acuzarea, iar Facultatea de Drept a UVT (Timișoara), 

reprezentată de către Darius Trușculete și Silviu Lazăr – apărarea. Ei au avut de înfruntat o nouă 

provocare – aceea de a pregăti în mai puțin de 15 ore o speță complet diferită, inspirată de un caz de 

actualitate ce stârnește încă multe controverse. Însă, chiar și în ciuda timpului de rezolvare extrem 

de scurt, cei patru s-au descurcat exemplar, stârnind discuții vii cu membrii juriului care au încercat 

să îi pună în dificultate prin întrebări solicitante, dar la care toți s-au mobilizat și, datorită spiritului 

de echipă, au avut soluții ingenioase, apreciate ulterior de completul de judecată.  

 La capătul unei runde finale deosebit de competitive și dinamice, prelungită succesiv, 

juriul, format din avocații Sergiu Bogdan, George Zlati (prezent sâmbătă) procurorul DIICOT 

Rareș Ciaușu și judecătorul Mihai Ghica, a avut dificila sarcină de a stabili învingătorii și, de 

această dată... cei mai puțin învingători, mai ales că au existat divergențe de opinie, votul fiind de 2 

la 1. Diferențele au fost minore, calitatea și buna instruire a finaliștilor fiind îndelung apreciate de 

către toți cei prezenți în sală.  

 Totuși, cea care s-au clasat pe primul loc a fost echipa clujeană, pentru a doua oară 

consecutiv, succedată de către reprezentanții timișoreni, iar podiumul fiind completat tot de către o 



echipă a școlii de la Cluj, formată din Maria Neștiut și Raluca Muntean. Totodată, premiul de cel 

mai bun pledant a fost acordat unui alt student de la UVT, Silviu Lazăr, apreciat pentru prestația 

deosebită și oralitatea distinctă.  

 În final, sponsorul unic, dl conf.univ.dr. Sergiu Bogdan, a făcut o scurtă interpretare a 

tuturor evoluțiilor, remarcând pregătirea concurenților, utilitatea acestui tip de competiție, precum 

și deosebita organizare a evenimentului coordonat de Florina Butaciu. De asemenea, a enunțat încă 

o dată dorința de a participa și de a susține și în viitor Concursul Național de Procese Simulate 

„Traian Pop”, eveniment de tradiție ELSA Cluj-Napoca. 

 

  


