INTERVIU

Iulian Gogan, promotor al serviciilor
juridice în spaţiul cibernetic

Domnule Gogan, experienţa şi succesul dvs.
în domeniul avocaturii v-a adus astăzi în postura de fondator al Casei de Avocatură „I.C.
Gogan”. Când aţi înfiinţat Cabinetul şi care
sunt ariile de expertiză care vă reprezintă?
În urmă cu aproape 13 ani am înfiinţat un
simplu cabinet de avocatură. Eu și cu doi colaboratori externi, iar primul birou a fost deschis într-un apartament pe Calea Moșilor. Pasiunea pentru drept a fost dublată de o muncă
intensă, multe nopţi nedormite şi numeroase
weekenduri petrecute la masa de lucru, totul
pentru a ajunge să câştigăm încrederea clienţilor şi să ne construim un nume respectat în
piaţa de profil, mai ales în perioada de început când lumea mă privea în general ca pe un
avocat foarte tânăr și lipsit de experiență.
Treptat, ne-am specializat în avocatura de
business. Chiar dacă în anii trecuţi ne-am concentrat în principal pe achiziţii, consultanșă
juridică în domeniul farma și drept civil, acum
marea majoritate a clienţilor noştri sunt societăţi comerciale, iar expertiza noastră a devenit
dominantă în sectorul dreptului comercial şi a
ariilor conexe: insolvenţă, litigii ori consultanţă în afaceri.
Dar în partea de drept penal? Fiindcă vedem tot mai multe cazuri de oameni de afaceri aflaţi în conflict cu legea.
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Bineînţeles că acoperim şi partea de drept
penal, în special în situaţii în care autorităţile statului suspectează sau deţin dovezi privind fapte penale din sfera spălării de bani,
evaziunii fiscale şi aşa mai departe. Mai
mult, pot să vă spun, chiar că pe zona de fiscalitate avem rezultate excelente.Să vă dau
un exemplu, am reuşit să anulăm decizii ale
Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală de impunere pe TVA la persoane fizice în
contextul unor vânzări de imobile (terenuri,
apartamente).
Fiindcă tot aţi menţionat domeniul fiscalităţii, ce ne puteţi spune despre partea mai
„întunecată” a acestui domeniu, acolo unde
banii dispar cu ajutorul calculatoarelor?
Mă bucur că aţi ajuns la acest punct. Vreau
să vă spun că domeniul criminalităţii informatice este, mai nou, unul de foarte mare interes
şi pentru Cabinetul nostru.
Tehnologia a evoluat fantastic, iar relaţiile sociale care iau naştere şi se manifestă în
societate din acest punct de vedere necesită
mecanisme concrete şi eficiente de apărare a
drepturilor fundamentale menţionate în Constituţie, fie că vorbim de viaţă privată, secretul corespondenţei, proprietate, liberă exprimare ori dreptul la apărare.

Este drept că accesul la noile tehnologii de
comunicaţii electronice aduce un progres semnificativ în societate, însă acest progres vine
„la pachet” cu o formă distinctă de criminalitate, cea informatică, unde datele în format
electronic şi sistemele de calcul se poziţionează deopotrivă ca instrumente de săvârşire a infracţiunilor, dar mai ales ca obiect material al
acestora. Nu în ultimul rând, pot spune chiar
că spaţiul cibernetic solicită o atenţie deosebită atât din partea practicienilor, cât mai ales a
legiuitorului, ţinând cont de faptul că nu întotdeauna relaţiile sociale care au loc în spaţiul
cibernetic, sau mediul virtual – cum preferaţi,
se manifestă întocmai şi după aceleaşi reguli
ca în viaţa reală. Şi, totuşi, acolo au loc tranzacţii financiare, schimburi comerciale, poate
de multe ori la limita legii, dar asistăm şi la o
gamă largă de infracţiuni, cum ar fi: alterarea
integrităţii datelor informatice – şi aici vorbim
de viruşi, viermi sau cai troieni, perturbarea
funcţionării sistemelor informatice – a se vedea celebrele atacuri de tip Denial-of-Service,
fals informatic, furt de identitate – prin binecunoscuta metodă Phishing, fraude informatice sau operaţiuni financiare efectuate în mod
ilegal prin utilizarea de date de identificare
asociate instrumentelor de plată electronică,
iar lista ar putea continua.
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Oamenii pierd bani, pierd identităţi, pierd
reputaţie. Se trezesc prinşi în vâltoarea unor
situaţii pe care, de cele mai multe ori, nu le
înţeleg ori nu le percep corespunzător. Devin
victime. Sunt disperaţi. Se simt vulnerabili. Nu
ştiu cum să procedeze şi cui să se adreseze. Nu
au soluţii. Îşi vor vieţile înapoi. Iar aici intervenim noi!
Și cum vă propuneţi să abordaţi, din perspectiva unei case de avocatură, aceste noi
provocări tehnologice şi juridice în acelaşi
timp?
Uşor nu este. La nivelul Cabinetului nostru,
am făcut un inventar al resurselor umane şi al
cunoştinţelor de specialitate de care dispunem
în acest moment şi am decis că ar fi benefic să
atragem competenţe şi expertiză din exterior,
prin colaborări şi parteneriate cu cercetători
din mediul academic, penalişti cu reputaţie recunoscută în acest domeniu, experţi tehnici judiciari cu solide cunoştinţe în ceea ce priveşte
probele digitale şi modalitatea de administrare
a acestora în justiţie.
Nu în ultimul rând, dar poate cel mai important, pentru investigaţii digitale şi evaluări
tehnice am reuşit să atragem în acest proiect o
firmă de mare perspectivă din domeniul securităţii cibernetice.

Ne puteţi spune numele acesteia?
Nu aş vrea să fiu acuzat că le fac reclamă.
Ei sunt extrem de discreţi şi preferă ca rezultatele lor să le fie carte de vizită. M-a atras,
însă, motto-ul după care ei acţionează şi sunt
cunoscuţi în piaţă: Better Safe Than Sorry,
care, în traducere liberă ar însemna că „mai
bine te protejezi decât să-ţi pară rău”. Ceea ce,
trebuie să recunoaştem, este corect.
Este o echipă de profesionişti în computere,
cu un portofoliu remarcabil pe zona de audit
de securitate cibernetică, oameni tineri pentru
care mediul digital nu mai are demult secrete.
Ce m-a frapat, în mod pozitiv, fireşte, este prezenţa în această echipă a unor foşti…hackeri.
Tineri entuziaşti care, la un moment dat al vieţii lor, au făcut parte din ceea ce se numeşte generic „subterana digitală”, postură din care au
lansat cu succes atacuri informatice, dar care
au şi plătit, din punct de vedere al răspunderii
penale, desigur, pentru faptele lor. Acum, cu
ajutorul lui Madalin Dumitru, s-au reconvertit
în „hackeri etici” şi constituie resursele de excepţie ale respectivei companii.
Credeţi în succesul unei astfel de orientări
a serviciilor juridice?
Evident. Este, dacă vreţi, viitorul în materie de
dreptul tehnologiei informaţiei şi criminalitate

informatică. Aşa cum v-am mai spus, ne mutăm
viaţa încet şi sigur în mediul virtual, „trăim” virtual în cea mai mare parte a timpului, iar această nouă dimensiune nu ne poate lipsi de servicii
juridice, profesioniste şi de calitate, în beneficiul
clienţilor, fie ei persoane fizice sau juridice. Acum
poate că este o nişă, dar în viitorul apropiat va
deveni cu siguranţă o componentă indispensabilă
a portofoliului unei firme de avocatură. Iar diferenţa care acum pare insesizabilă va constitui un
avantaj competitiv redutabil.
Domnule Gogan, pe mine m-aţi convins. Vă
felicit pentru iniţiativă şi vă doresc mult succes în noua linie de activitate!
Vă mulţumesc şi vă asigur că, în formula pe
care mi-am propus-o, nu vom da greş!
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