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Dacă n-aţi fi unul dintre avocaţii de succes din România, probabil v-aţi
fi putut construi o carieră în jurnalism sau fotografie. Aveţi un dar din
a descrie pe contul dumneavoastră de socializare diverse situaţii de
viaţă, din sala de tribunal sau din viaţă, surprinzând detalii foarte fine.
Dacă ar fi să exprimaţi viaţa dumneavoastră printr-un puzzle de doar
4-5 imagini, ce ar exprima ele?

Nu-mi văd viaţa ca pe un puzzle, ar însemna să ştiu dinainte ce mă aşteaptă
şi doar să aşez imaginile în ordinea prestabilită. Mai degrabă mi-aş dori să
fie formată din piese lego; stârneşte imaginaţia şi nu eşti obligat să respecţi
indicaţiile. Laşi imaginaţia să construiască, iar posibilităţile sunt infinite.

Cât despre scris, recunosc că e una din pasiunile mele. Am început să scriu
pe contul de facebook în momentul în care am realizat că există oameni care
îşi încep ziua cu un zâmbet, sau chiar cu un hohot de râs datorită postărilor
mele. Nu e suficient să ai talent la scris; cei care aleg să te citească o fac

Interviu cu 

Eliza Ene Corbeanu
Avocat Partener la Ene - Corbeanu Law Office

Avocatura ca business de familie

Profesie solicitantă, aspră, poate, uneori, pentru că trebuie să fie 
întotdeauna dreaptă, avocatura este un spaţiu al comunicării, al 
relaţiei nemijlocite cu clientul: „persoana care îşi pune libertatea
şi soarta în mâinile tale trebuie să simtă că eşti implicat sută la
sută, iar atunci putem alege împreună strategiile, atacul sau retra-

gerea.” Pentru un avocat este foarte important să meargă până la capăt, 
asumându-şi riscul eşecului, fără a claca, însă, în faţa inevitabilului. Ca în orice
activitate, şi în avocatură se poate vorbi despre abilităţi dobândite prin studiu şi
practică, precum şi despre o doză importantă de talent şi de vocaţie. Practică de
10 ani avocatura şi împreună cu soţul său a creat „o echipă greu de învins”, atât
în business, cât şi ca familie.



doar dacă te înţeleg şi se identifică, oarecum,
cu poveştile tale. Simţim la fel, dar ne expri-
măm diferit, atâta tot.

Când scriu despre experienţele din sălile de 
judecată încerc să trec de bariera aceea de 
nemulţumire, încrâncenare sau teamă pe care
le întâlneşti acolo. E multă tristeţe, iar oamenii
vor să mai şi râdă din când în când. Şi-atunci
împărtăşesc cu ei evenimente ce merită poves-
tite.

Nu filozofez, nu public cărţi; e deja o supra-
saturaţie. Le ţin sub cheie, mă bucur sau mă
critic deopotrivă pentru lucrurile pe care le
pun pe hârtie.

Până la un punct, casa de avocatură pe care
o aveţi cu soţul dumneavoastră, Cristian
Ene, era cunoscută drept singura care nu
pierduse nici un proces. O poziţionare im-
presionantă, unică. Şi totuşi, cum e să şi
pierzi?

Poveştile cu avocatul care nu a pierdut niciun
proces sunt la fel de credibile ca cele spuse de
pescari sau vânători în legătură cu prada. Nu
poţi să-ţi construieşti o imagine credibilă dacă
nu accepţi că există şi remize sau înfrângeri.
Important este ca ele să nu capete caracter de
permanenţă. Din afară poate părea un eşec,
dar, în realitate, poate fi doar un compromis
asumat pentru a reduce la minimum urmările
negative.

Comunicarea cu clientul este esenţială; 
persoana care îşi pune libertatea şi soarta în
mâinile tale trebuie să simtă că eşti implicat
sută la sută, iar atunci putem alege împreună
strategiile, atacul sau retragerea.

Au fost momente în care am luat decizii 
radicale, dar niciodată fără a cântări urmările.
Nu cred în vorbe de genul „eşecul are efecte
benefice”; sunt doar pentru cei slabi. Eşecul
doare, oricât de puternic sau încrezător ai fi.
Important este să nu renunţi şi să te baţi până
la ultimul argument. Nu cred nici în resem-
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nare; un avocat resemnat e o piatră de
moară de care trebuie să te descotoroseşti
rapid.

Aţi crescut într-o familie în care Legea
era un mod de viaţă, nu doar o profesie.
Aţi avut totuşi vreodată tentaţii de
frondă, să faceţi cu totul altceva decât
era tradiţia familiei, sau a fost tot timpul
foarte sigur că veţi urma Dreptul?

Legea a fost şi este un subiect principal de
discuţie la noi în familie; inevitabil se 
vorbea despre dosare, cazuri, articole, 
pedepse. Dar nici nu s-ar fi putut altfel: cu
un părinte judecător şi un altul procuror nu
existau alte posibilităţi.

N-am avut bone aşa că după şcoală petre-
ceam ore întregi cu fratele meu în sala de
judecată, cu gura căscată la tot ce se 
discuta, printre picioarele tuturor; era 
inevitabil să nu lase urme acest mod viaţă.
În copilărie, fratele meu, actor în prezent,
nu recita poezii, ci articole din codul penal.
Încă nu le-a uitat, doar că nu mai sunt 
actuale.

N-am fost un copil rebel; am văzut că 
părinţii mei vorbeau cu pasiune despre
dreptate şi legi şi am crezut că e cea mai
frumoasă meserie din lume.

La 14 ani mama mi-a pus în braţe un
dosar: o plângere contravenţională şi mi-a
spus: „fă-i o motivare. I-am respins acţiu-
nea”. Restul a venit de la sine. Pe vremea
aceea redactarea hotărârilor judecătoreşti
se făcea la maşina de scris, aşa că am 
devenit un fel de grefier personal, atunci
când avea prea mult de lucru. Mi-a prins
bine. Nu te învaţă nimeni în şcoală raţio-
namentul juridic, trebuie să îl deprinzi 
singur. Eu am făcut-o prematur şi a fost
mereu un atu. Am văzut ce înseamnă să 
fii magistrat la părinţii mei, dar am 
ales avocatura. Şi nu m-aş vedea făcând 
altceva.
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Cum l-aţi cunoscut pe soţul dumneavoas-
tră? S-a întâmplat ca în filme, dansul 
repre zentând avocatul părţii adverse şi
având o luptă „pe viaţă şi pe moarte” în
sala de tribunal?

Nu am fost niciodată adversari. Când ne-am
cunoscut, eu nu eram încă avocat, iar el era
la începutul carierei. Am crescut şi am evoluat
împreună (pe toate planurile). Nu profesia ne-a
adus împreună, dar a contat ulterior şi ne-a unit.

Cât de mult contează că faceţi o echipă cu
soţul dumneavoastră atât în viaţă cât şi în
sala de tribunal? V-aţi vedea făcând ace-
laşi lucru singură?

Avocatura e o profesie în care munca în
echipă e importantă. Sunt momente în care
trebuie să fii prezent în 10 locuri în acelaşi
timp, iar dacă nu o faci, poţi pierde lucruri
importante. Dacă vrei să faci performanţă, îţi
trebuie în primul rând echilibru. Atât pe plan
profesional, dar şi în viaţa de familie. Iar
când cel cu care îţi împărţi viaţa împărtăşeşte
aceleaşi pasiuni, totul merge lin.

În general, ne împărţim munca, dar când 
situaţia o cere, facem o echipă greu de învins.
Desigur, aş putea profesa de una singură, dar
de ce aş face-o dacă împreună obţinem rezul-
tate excelente?

Care este cel mai important fundament al
relaţiei profesionale cu soţul dumneavoas-
tră? Aveţi un cod al dumneavoastră ca şi
echipa, nişte reguli nescrise după care vă
conduceţi?

Încrederea. Chiar dacă uneori avem opinii
contrare, când unul dintre noi ia o decizie, ce-
lălalt îl susţine până la capăt. Cu condiţia să-
i ofere argumente pertinente. Dar asta face ca
munca noastră să fie o continuă provocare.
Eu sunt mai pătimaşă, mă revolt şi mă con-
sum; el e echilibrul de care am nevoie şi veş-
nic încrezător că se poate şi mai bine. Iar
lucrul ăsta e molipsitor.

Care sunt cele mai importante împliniri
aduse de cariera dumneavoastră? Există
experienţe de viaţă pe care le-aţi putut trăi
doar graţie succesului pe care îl aveţi?

Deşi se împlinesc 10 ani de când practic 
avocatura, timp în care am adunat suficiente
experienţe pe care le-aş putea considera 
remarcabile, cred că cea mai mare împlinire
o resimt atunci când văd mulţumirea pe faţa
unui om care şi-a pus toată speranţa în mine.
Când acel om îţi spune că ai fost minunat şi
indiferent de rezultat îţi mulţumeşte, realizezi
cât de mare e responsabilitatea. De multe ori
aştepţi finalul cu atât de mare încordare şi
speranţă, ca şi cum propria viaţă ar fi în joc.

O altă parte frumoasă a acestei profesii este
că ajungi să cunoşti atâţia oameni cât alţii nu
întâlnesc în 10 vieţi. Pe unii poate nici nu
visam să îi apărăm vreodată, dar viaţa i-a
adus în situaţii nebănuite şi astfel am avut
ocazia să-i descopăr. Uneori vulnerabili, 
alteori resemnaţi, fiecare şi-a lăsat amprenta
asupra mea, iar pentru asta le sunt recunos-
cătoare.

Există şi un preţ al succesului? Dacă da, în
ce „moneda” îl plătiţi?

O, da. Timpul este cel mai mare duşman al
meu. Când fiecare zi de muncă începe la 6.30
şi se încheie târziu în noapte, pierzi lucruri la
care ţi-ai dori să iei parte şi sacrifici ce crezi
că nu e suficient de important să te facă să te
opreşti. Presiunea e mare când ştii că pentru
cineva aflat în spatele unor gratii eşti singura
speranţa. Nu te mai gândeşti la nevoile tale;
le laşi de-o parte când preţul e libertatea unui
om.

Cine este Eliza Corbeanu, când nu e ală-
turi de un client, în sala de tribunal sau la
parchete?

E o persoană pe care aş vrea să o întâlnesc 
mai des. I-aş da chiar câteva sfaturi. 
Glumesc.

„Nu te învaţă nimeni
în şcoală raţiona-

mentul juridic, 
trebuie să îl deprinzi
singur. Eu am făcut-o

prematur şi a fost
mereu un atu. 

Am văzut ce 
înseamnă să fii 

magistrat la părinţii
mei, dar am ales 
avocatura. Şi nu 

m-aş vedea făcând 
altceva.”
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Sunt un om cu preocupări obişnuite cu hobbyuri şi 
tabieturi. Mă joc cu copiii, facem lecţii, ne plimbăm,
scriu pe blog, scriu pe hârtie, fac fotografii. Uneori mai
cânt; prietenii din copilărie mă întreabă adesea de ce
am renunţat la muzică. N-a fost să fie. Mergeam cu
mama de mână şi cu chitara în spate de două ori pe
săptămână, indiferent de anotimp, să iau lecţii. Nu 
mi-am pierdut vocea, poate doar îndemânarea de a
atinge corzile chitarei, dar muzica va rămâne mereu în
sufletul meu.

Călătoriţi mult? Aveţi locuri dragi unde mergeţi
des, sau dimpotrivă, sunteţi un „descoperitor” şi
vreţi să vizitaţi de fiecare dată alte locuri?

Nu atât de mult pe cât mi-aş dori. Dar încercăm să 
descoperim de fiecare dată locuri noi. Acum ne alegem
destinaţiile şi în funcţie de preferinţele copiilor. Am
devenit mai responsabili. Avem şi locuri de refugiu
unde ne simţim ca acasă. De exemplu, la sfârşit de 
săptămână fugim la munte; copiii îl adoră. Facem 
trasee, ne plimbăm cu bicicletele sau pur şi simplu ne
relaxăm citind o carte.

Care este accesoriul de modă care vă face de fiecare
dată să va opriţi cu ochii în vitrine? Colecţionaţi
ceva?

Pantofii şi ceasurile. Nu sunt o colecţionară pentru că
mă plictisesc repede de obiecte şi simt mereu nevoia
să le înlocuiesc. Dar pentru ceasuri am o pasiune.

Care sunt elementele la care ţineţi cel mai mult în
relaţia cu copiii dumneavoastră?

Vreau să mă perceapă ca pe un prieten căruia îi pot
spune orice şi pe care se pot baza indiferent de situaţie.
Cred că asta e cheia unei bune relaţii părinte - copil.

Îi las să experimenteze, să încerce lucruri noi, le dau
libertatea pe care orice copil şi-o doreşte. 

Dacă în urmă cu ceva timp mi-ar fi spus cineva că îl
voi lasă pe fiul meu de 3 ani şi jumătate să plece într-o
excursie fără noi, l-aş fi privit circumspect. Acum 
realizez că independenţa pe care le-o oferi îi face mai
responsabili şi le dă acel echilibru ce trebuie să existe
între tendinţa părintească de protecţie şi nevoia de 
încredere pe care orice copil ar trebui să o aibă.

Îi veţi lasă să studieze în România, sau îi veţi trimite
în străinătate?

Nu sunt genul de părinte care visează să aibă copiii
doctori sau avocaţi şi nici nu îmi fac un scop în viaţă
în a-i trimite la studii în străinătate. Libertatea de care
vorbeam mai sus se referă inclusiv la posibilitatea 
fiecăruia de a-şi alege ce doreşte să facă.

Datoria noastră că părinţi este să le asigurăm cele mai
bune condiţii şi să le prezentăm cât mai multe opţiuni.
Alegerea este problema lor.

Vreau să cred despre mine că voi fi suficient de rezo-
nabilă încât să accept că poate alegerile lor nu vor fi
întotdeauna cele mai bune, dar va trebui să le respect
pentru că asta înseamnă, până la urmă, asumarea 
responsabilităţii propriilor decizii.

Aveţi vreun motto care vă conduce în viaţă? Care vă
dă putere să începeţi o nouă zi?

Cel mai important lucru pe care l-am învăţat şi care
mi-a schimbat radical comportamentul a fost acela că
am încetat să mai judec oamenii. Destul o fac alţii, iar
urmările sunt dramatice.

Am învăţat că azi poţi avea totul, te poţi crede cel mai
fericit om de pe pământ, iar în secunda următoare 
întregul univers ţi se destramă.

Oamenii cu care am lucrat ajung la noi pentru că au
pierdut ceva; inevitabil te pui în situaţia lor şi te întrebi
cum ai reacţiona dacă...

Tata are o vorbă care îmi place mult: „ai grijă, ţi se
poate întâmpla... oricui!” Şi-atunci încerci să te bucuri
de fiecare zi.
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