Stimaţi şi dragi profesori, colegi, părinţi, onorată asistenţă,
Ne bucurăm împreună de momentul absolvirii. Mai puţin ignoranţi decât acum 4 ani, e
vremea să apreciem din nou ce putem realiza din ceea ce ne dorim şi să ne îndreptăm spre
acest scop.
Este un succes să absolvim o facultate, dar e doar un început de drum. Ceea ce
vom deveni de acum depinde în primul rând de noi, de fiecare, de cât credem în noi înşine, de
cât muncim şi de câte riscuri putem suporta.
Dragi profesori, vă mulţumim pentru priceperea şi răbdarea de a fi împărtăşit cu noi
ceea ce ştiţi. Vă mulţumim pentru generozitatea cu care ne-aţi oferit totodată din ceea ce
sunteţi.
A face accesibilă ştiinţa Dreptului unor novici a necesitat mult curaj în faţa naivităţii,
cât şi a nesăbuirii şi a autosuficienţei. Am aflat de la voi răspunsuri şi am învăţat de asemenea
să ne punem alte întrebări, cu mai mult sens.
Dragi părinţi, rude şi prieteni, vă mulţumim că aţi investit în educaţia noastră, unii cu
preţul unor sacrificii. Sperăm să vă putem fi recunoscători pe măsura efortului vostru, sau
chiar să întrecem această măsură, care ne vom învrednici.
Dragi colegi, sper ca prieteniile legate acum în studenţie să dureze şi sper să existe,
chiar şi grupuri izolate, dacă nu toţi, care să dorească să se întâlnească mai des decât din 10 în
10 ani.
Ne-a folosit în studenţie să ni se dea mai multe şanse de a dovedi că suntem buni sau
mai buni: în toamnă, respectiv în alte câteva sesiuni de reexaminare. În viaţă e posibil să nu
avem tot atâtea şanse de a dovedi că putem mai mult decât atunci când am dat greş sau am
lipsit. E posibil să fie ocazii rare sau unice de a obţine ce dorim şi sper să fim atenţi atunci şi
să le valorificăm.
La Facultatea de Drept am învăţat că valori ca viaţa, sănătatea, patrimoniul, siguranţa
publică etc. sunt ocrotite prin legi, pentru binele comun, care este mai presus decât binele
personal. Am învăţat despre cum se sancţionează, între alţi răufăcători, cei brutali, cei care
fură, cei care ameninţă şi exploatează, cât şi cei doar temerari sau neglijenţi. Am învăţat că
justiţia se înfăptuieşte în numele legii, în faţa căreia suntem toţi egali.
Am învăţat totodată despre cum se apără interesele legitime şi despre cum putem
contribui fiecare la a avea legi bune: în primul rând mergând la vot, odată ce înţelegem că
orânduirea societăţii începe de la firul ierbii.

Istoria şi prezentul ne dau exemple din belşug de beţie a puterii de care suferă mulţi
dintre cei ce ajung să o deţină, care, pentru a o justifica şi a o menţine, pot ameninţa şi pot
înfrânge nobilele principii de drept. Sau le pot predica cu emfază în timp ce ei înşişi le
dispreţuiesc. Dar există din fericire şi exemple, rare, de lideri care înţeleg să se pună în slujba
celor care i-au ales, cum este fostul preşedinte al Uruguayului, Jose Mujica, fermier şi înainte
şi după a fi preşedinte, care îşi dona 90% din venituri pentru cauze caritabile, fapt despre care
spunea: „Am un mod de viaţă pe care nu îl schimb doar pentru că sunt preşedinte. Câştig mai
mult decât am nevoie şi astfel ofer celorlalţi şi ştiu că nu este destul. Pentru mine nu este un
sacrificiu, ci o datorie”. Îmi doresc să existe şi printre noi astfel de lideri, care să ne educe cu
puterea exemplului, să ne motiveze încât munca noastră să aibă valoare şi preţ, încât să nu
vrem şi să nu trebuiască să ne părăsim ţara.
Este îmbucurător că se pune problema educaţiei juridice în licee. Pot afirma că a avea
cunoştinţe juridice creşte semnificativ probabilitatea de a deveni mai raţional, mai riguros,
mai responsabil, mai prudent şi totodată mai curajos în a-ţi forma convingeri şi în a le susţine.
Le suntem recunoscători profesorilor noştri, alături de care am fost onoraţi să
petrecem aceşti 4 ani:
Prof. Univ. Dr., decan al Facultăţii de Drept: Brînduşa Gorea
Prof. Univ. Dr. Teodor Bodoaşcă
Conf. Univ. Dr. Emilia Lucia Cătană
Conf. Univ. Dr. Valentin Florin Ciotea
Conf. Univ. Dr. Doina David
Conf. Univ. Dr. Oliviu Puie
Lector Univ. Dr. Ribana Conţ
Lector Univ. Dr. Emilia Cotoi
Lector Univ. Dr. Dorina Maria Dan
Lector Univ. Dr. Eugen Ioan Dan
Lector Univ. Dr. Augustin Vasile Fărcaş
Lector Univ. Dr. Lică Fărcaş
Lector. Univ. Dr. Oana Voica Nagy
Lector Univ. Dr. Natalia Saharov
Lector Univ. Dr. Ioana Raluca Toncean Luierean
Asist. Univ. Dr. Anca Nemeş
Asist. Univ. Dr. Anca Maria Slev
Asist. Univ. Drd. Cecilia Şulea.

Mulţumim totodată domnului Preşedinte al Consiliului de Administraţie al
Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Conf. Univ. Dr. Ing. Alexandru Bogdan Murgu.
Mulţumim domnului Rector al Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Prof. Univ. Dr.
Mircea Simionescu.
Mulţumim doamnelor de la Biblioteca Universităţii, Judit Balogh şi Elisabeta Blazi,
pentru remarcabilele lor calităţi organizatorice.
Mulţumim

totodată

întregului

personal

administrativ

şi

auxiliar

pentru

profesionalismul şi bunăvoinţa de care au dat dovadă constant în toţi aceşti ani.
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