Doamnă Director,
Stimați colegi,
Dragi audienți,
Am o emoție deosebită să mă aflu azi, aici, împreună cu toți
dumneavoastră, la această solemnitate frumoasă, care ne oferă bucuria
începutului de drum pentru o nouă promoție de procurori, și judecători.
Institutul Național al Justiției este un loc cu totul special, un simbol al
formarii profesionale pentru sistemul justiției și este un algoritm al creației, în care
teoria și practica se împletesc armonios.
E o bucurie să constat că Institutul Național al Justiției creează
personalități, șlefuiește caractere și consolidează demnitatea profesională a
tuturor celor care îi pășesc pragul.
Pe acest meridian profesional se înscrie, iată, și debutul promoției a XVI-a,
pentru care Institutul Național al Justiției și-a deschis nu doar ușile, dar și sufletul
său academic, în dorința de a le inspira noilor audienți convingerea că acest
parcurs profesional este fondamentul pentru dezvoltarea societății.
Dragi audienți,
Vă felicit pentru alegerea făcută și pentru asumarea acestui angajament de
a activa în calitate de procurori și judecători.
Să activezi în cadrul autorităților publice e o onoare, dar și o
responsabilitate enormă, iar funcția de procuror și judecător implică și o dedicație
specială.
Aplicarea legii este mai mult decât o procedură, pentru că include o
cunoaștere temeinică a normelor de drept și o înțelegere profundă a spiritului
dreptului. Toate acestea cer un efort fundamental și se bazează pe muncă
elaborată și pe abilități de analiză și cercetare.
Veți avea la Institutul Național al Justiției posibilitatea dezvoltării și
consolidării acestor abilități, pentru că vă așteaptă aici o echipă profesionistă de
administrare, alături de formatori experimentați.
Așadar, misiunea voastră este să valorificați întreg acest potențial, să fiți
activi să va implicați în exercițiile practice, să puneți multe întrebări, să vă lansați
în discuții, pentru că așa vă veți căli caracterul profesional.
Vă doresc să păstrați entuziasmul pe care îl aveți, să fiți încrezători și
sârguincioși, să căutați mereu răspunsuri la spețele de specialitate și să recurgeți
la experiențele anterioare, lăsate în monografii, publicații și articole din revistele
academice.
Să păstrați mereu în conștiința voastră teză că actul de justiție înseamnă,
mai întâi de toate, oameni și drepturile acestora, că responsabilitatea voastră
este de a căuta adevărul.

Desigur, să nu uitați că Institutul Național al Justiției este și leagănul
profesional în care veți lega prietenii și că e important să comunicați, să lucrați în
echipă, în siajul culturi și bunei-credințe.
Profit de ocazia că suntem azi în data de 19 octombrie, când marcăm ziua
juristului și îi felicit pe toți cei din acest domeniu profesional, dorindu-vă tuturor
succese în activitate, curaj și multă perseverență în realizarea misiunii asumate,
care necesită vocație și conștientizare, fiind o contribuție valoroasă la viața
societății.
De asemenea, mă simt onorată să felicit echipa Institutului Național al
Justiției, care consemnează aniversare a XV-a. Efortul vostru este admirabil,
curajul cu care vă doriți mereu să avansați, să fiți mai buni, este întotdeauna la
cote înalte și contribuie la imaginea instituției.
Apreciem cu multă sinceritate angajamentul INJ de a aduce cei mai buni
formatori, interesul de a diversifica programele de formare și dorința de a genera
contextul necesar pentru ca instruirile profesionale să includă subiecte valoroase.
Vă dorim să rămâneți în aceeași paradigmă de activitate, să răspundeți cu
același entuziasm la inițiativele de dezvoltare și să protejați importanța instruirii,
care va fi mereu ancora formării profesionale și garanția primară a calității actului
de justiție!
Toate bune în continuare și un drum bun pentru voi, toți cei din promoția a XVIa!
Mult succes tuturor!

