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LUCIAN BERND SĂULEANU

VI. INTERVIU

O DISCUTIE LA CALD CU DL. LUCIAN SAULEANU,
NOUL DECAN AL BAROULUI DOLJ,
LA INCEPUT DE MANDAT
Lucian Bernd SĂULEANU

Nicolae Cîrstea: Bună ziua, domnule avocat. În urmă cu două săptămâni au
avut loc alegerile pentru demnitatea de Decan al Baroului Dolj. Prin votul
colegilor, sunteţi noul Decan. Felicitări! Cum a fost bătălia electorală?
Lucian Săuleanu: Vă mulţumesc pentru invitaţie şi pentru felicitări! Meritul
apreciez că aparţine deopotrivă celor care au crezut şi s-au regăsit în mine şi în ideile
susţinute de-a lungul ultimilor ani.
În primul rând, cred însă că este nepotrivit să o numim bătălie electorală, întrucât,
chiar dacă această demnitate este foarte râvnită, totuşi a fost mai degrabă o competiţie a
ideilor şi toţi colegii au mizat pe renumele câştigat în exercitarea profesiei.
Nicolae Cîrstea: Care este mesajul dumneavoastră pentru colegii candidaţi
alături de dumneavoastră în aceste alegeri?
Lucian Săuleanu: Pe cei mai mulţi ţin să-i apreciez pentru faptul că au ştiut ce
înseamnă candidatura pentru cea mai înaltă demnitate a profesiei de avocat, dând dovadă
de maturitate şi fair-play, iar, cum majoritatea fac parte din actualul Consiliu al Baroului
Dolj, doresc să le transmit invitaţia colaborării alături de mine şi să accepte că, odată
început mandatul fie de decan, fie de consilier, nu există decât un singur interes, anume
acela al avocaţilor. Este reperul după care trebuie să navigăm.
Nicolae Cîrstea: Aveţi un mesaj şi către colegii avocaţi care v-au adus prin
votul dumnealor în această poziţie?
Lucian Săuleanu: Mesajul meu se îndreaptă către toţi colegii avocaţi prezenţi la
adunarea electivă, indiferent de opţiunea avută, invitându-i să mi se alăture în misiunea ce
mi-a fost încredinţată. Vremurile actuale sunt tulburi pentru profesia noastră, poate nu din
cele mai rele, însă, cu siguranţă, cu evidente obstacole pe care împreună trebuie să le
depăşim. Rămân credincios modelului urmat profesional care se reazemă pe trei piloni:
echipă, profesionalism, eficienţă.
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Nicolae Cîrstea: Unde aţi găsit şi cine v-a fost cel mai important sprijin în
ultima lună?
Lucian Săuleanu: Cel mai important sprijin l-am simţit de la colegii avocaţi care
mi-au împărtăşit ideile, care, participând la întâlnirile programate înaintea alegerilor, au
simţit că direcţia sugerată de mine privind viitorul profesiei şi al Baroului Dolj, în special,
este cea întrevăzută şi de ei. Sunt cei care mă cunosc şi care au crezut în proiectul meu, l-au
susţinut şi îmbunătăţit în urma discuţiilor.
Nicolae Cîrstea: Cum veţi reuşi să asiguraţi echilibrul între personal şi
profesional în această nouă calitate. Aveţi timpul necesar să vă preocupaţi de
problemele colegilor avocaţi?
Lucian Săuleanu: Tot timpul am susţinut că nimeni şi nimic nu obligă pe avocaţi să
acceadă la această demnitate, dar, în măsura în care au făcut acest pas, trebuie să se dedice
acesteia. Nu există altă cale.
Rolul decanului în ultimii ani s-a schimbat simţitor. Am considerat că rezolvarea
problemelor colegilor avocaţi şi implicarea de care trebuie să dea dovadă un decan al
baroului impun ca acesta să-şi asume un program zilnic în cadrul baroului şi să-şi dedice
parte a zilei identificării celor mai bune soluţii. Evident că o aplecare serioasă asupra
acestora conduce la sacrificarea în parte a activităţii de avocat, căci numai astfel poate să-şi
dedice timpul exclusiv în favoarea colegilor şi fără să fie încorsetat în raporturile cu
instituţiile publice de interesele propriilor clienţi.
Nicolae Cîrstea: Sunteţi un barou mare, sunteţi şi centru INPPA. Cum vedeţi
conlucrarea cu celelalte barouri ale Centrului?
Lucian Săuleanu: Într-adevăr, cu ocazia înfiinţării în 2008 a Centrului Teritorial
Craiova al INPPA, care are în componenţă 7 judeţe (la judeţele Olteniei adăugându-se
judeţele Argeş şi Teleorman), s-a stabilit ca sediul acestuia să fie în Craiova, soluţie
justificată şi prin raportare la importanţa baroului, dar şi a faptului că este centru
universitar.
De altfel, aceste argumente i-au determinat pe iniţiatorii Centrului, în frunte cu
domnul decan Turculeanu, să stabilească, prin art. 19 din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare, că decanul Baroului Dolj este şi Preşedintele Centrului INNPA.
Sunt sigur că voi avea o colaborare bună cu decanii celorlalte barouri, pe care, de altfel, în
parte îi cunosc personal de mai mult timp, profesionişti desăvârşiţi, împreună cu care vom
da greutate acestui for şi vom contura un parcurs al pregătirii profesionale eficient.
Regândirea activităţii Centrului trebuie să pornească de la două principii: toate barourile
sunt deopotrivă partenere, iar activităţile şi programele care se vor desfăşura în comun
trebuie să se plieze mai mult pe necesităţile avocaţilor.
Nicolae Cîrstea: Dar conlucrarea inter-instituţională cu instanţele/parchetele?
Lucian Săuleanu: În acest moment suntem departe de o relaţie potrivită cu
instituţiile publice în general, însă lipsa unei comunicări constante a condus la
neînţelegerea greutăţilor cu care ne confruntăm şi implicit nerezolvarea unor probleme care
privesc activitatea zilnică a avocaţilor din Baroul Dolj.
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Multe aspecte pot şi trebuie să fie îmbunătăţite, pornind de la condiţiile cu care se
confruntă colegii avocaţi în arhivele instanţelor, trecând prin necesitatea schimbării
condiţiilor în penitenciar care fac imposibilă relaţionarea normală a avocatului cu clientul
său şi afectează implicit calitatea asistenţei juridice, precum şi accesul în arestul preventiv
de la I.P.J. Dolj unde avocaţii nu au prioritate şi timpul de aşteptare ajunge şi la 3-4 ore.
Trebuie sprijinită implementarea de urgenţă a sistemului de arhivare electronică
(funcţional pe raza Curţii de Apel Timişoara) pe bază de parolă transmisă prin fiecare
citaţie, măsură menită a relaxa şi aerisi compartimentele de arhivă de la instanţe şi a
diminua timpii pierduţi prin aşteptarea la studiu a dosarului şi, de asemenea, s-ar evita
costurile cu fotocopierea documentelor.
Nicolae Cîrstea: Ce vreţi să păstraţi şi ce veţi schimba în politica Baroului Dolj?
Lucian Săuleanu: Vom continua programele derulate de Baroul Dolj, vom întări
vizibilitatea acestuia şi vom păstra transparenţa asupra activităţii baroului. Vom iniţia
proiecte menite să conducă la conştientizarea rolului avocatului, atât în relaţiile
instituţionale, cât şi în relaţiile cu mediul de afaceri sau societatea civilă, în general.
Împreună cu colegii mei vom atinge scopul propus: un barou puternic, o profesie puternică.
Nicolae Cîrstea: Vă mulţumesc, Domnule Decan! Sunt sigur că nu vă va fi
uşor, cel puţin în primul mandat. Pentru că suntem în prag de sărbătoare, vă
doresc dumneavoastră şi colegilor avocaţi din Baroul Dolj Paşte Fericit alături de
cei dragi!
Lucian Săuleanu: Mulţumindu-vă pentru urările făcute, permiteţi-mi, în numele
colegilor avocaţi din cadrul Baroului Dolj, să vă dorim atât dvs., cât şi echipei Universul
Juridic Paşte Fericit!

