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ceremonia de absolvire a celei de-a patra generaŃii
- Bucureşti, 12 decembrie 2013 -

Am plăcerea să urez tuturor celor prezenŃi

mulŃumesc

în numele Programului Statul de Drept

manifestat mereu deschiderea de a primi la

Europa de Sud-Est al FundaŃiei Konrad

Tribunalul Bucureşti oaspeŃi ai FundaŃiei
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Salut prezenŃa unor distinşi reprezentanŃi ai

programului “Lideri pentru justiŃie”.

ambasadelor Austriei, Canadei, Finlandei,
Este o mare bucurie pentru mine să îi urez

Slovaciei, Statelor Unite ale Americii şi

bun venit ambasadorului Republicii Federale

łărilor de Jos. Vă mulŃumim că sunteŃi

Germania în România, domnul Werner Hans

alături de noi în această seară.

Lauk.

Ne

bucurăm,

stimate

domnule

ambasador, că sunteŃi alături de noi şi vă

BineînŃeles

îi

salut

mulŃumim că veŃi adresa un cuvânt de salut

participanŃii

celor prezenŃi după intervenŃia mea.

programului nostru şi care îşi vor primi
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ai

astăzi diplomele, precum şi pe membrii
Ne bucurăm de prezenŃa domnului profesor

LiderJust – organizaŃia de alumni – şi pe

dr. Valeriu Stoica, fost ministru al JustiŃiei,

trainerii noştrii.

care de asemenea ne va adresa câteva
cuvinte. Domnul profesor Stoica este un im-

Am

portant susŃinător al programului nostru

training, două la Sinaia şi la Predeal, una la

parcurs

împreună

şase

sesiuni

de

pentru tineri jurişti români şi îmi revine

Braşov şi una la Cadenabbia pe malul

onoarea de a vă mulŃumi pentru generozita-

Lacului Como, la Academia fundaŃiei noastre

tea cu care sprijiniŃi demersul nostru – şi

– fosta reşedinŃă de vacanŃă a lui Konrad

aceasta nu doar din punct de vedere ideatic.

Adenauer. În final, am petrecut împreună o
săptămână la Berlin, unde am purtat discuŃii

Alături de noi este preşedintele Tribunalului

cu politicieni şi practicieni ai dreptului şi am

Bucureşti,

Vă

putut să vă oferim posibilitatea de a vă face

mulŃumesc mult că ne onoraŃi cu prezenŃa

o impresie asupra sistemului de justiŃie din

la evenimentele Programului Statul de Drept

Germania.

doamna

Laura

Andrei.

şi pentru faptul că aŃi participat şi la o
sesiune de training a programului “Lideri

ConŃinuturile programului au fost variate.

pentru

Acestea s-au referit la stimularea creativită-

justiŃie”.
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Ńii, dezvoltarea unor viziuni despre sistemul

semenii săi şi nu se gândeşte doar la sine

de justiŃie din România, promovarea com-

însuşi. Plimbându-mă în aceste zile prin Bu-
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petenŃelor de leadership şi de muncă în

cureşti întâlnesc tot mai mulŃi cetăŃeni, între

EUROPA DE SUD-EST

echipă, la retorică, managementul schimb-

care mulŃi tineri, care se implică pentru o
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ării şi al proiectelor – pentru a pomeni nu-

cauză civică sau care nu mai acceptă anu-

mai cele mai importante cuvinte-cheie. Dar

mite situaŃii pe care ei le percep ca fiind ne-

bineînŃeles că au fost abordate şi teme de

gative. Văd în această evoluŃie un semnal

etică şi de politică, am discutat despre inte-

îmbucurător şi încurajator.
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gritate în sistemul de justiŃie din România,
prevenirea şi combaterea corupŃiei, provoc-

Solidaritate înseamnă însă şi că aceia mai

ări pentru democraŃia încă tânără din Ro-

puternici trebuie să contribuie mai mult de-

mânia, precum şi despre construirea unei

cât cei slabi. Cine a avut norocul de a creşte

societăŃi civile moderne, active şi deschise.

într-o familie fericită, cine are mai multe
competenŃe şi talente decât alŃii are datoria

Am ferma convingere că toate competenŃele

nu doar de a şi le dezvolta în folos propriu,

dobândite sau dezvoltate le vor fi de mare

ci are o responsabilitate mai mare pentru

folos participanŃilor în parcursul lor profe-

comunitate în comparaŃie cu cei care nu au

sional şi personal.

fost sortiŃi să aibă aceste lucruri. Numai prin
solidaritatea

Dar noi suntem o fundaŃie politică şi ne

trăită

poate

fi

îndeplinită

această responsabilitate.

dorim mai mult. Noi îi incurajăm îndeosebi
pe tineri să îşi asume responsabilităŃi în stat

Nicio societate nu este compusă doar din

şi societate.

persoane cu competenŃe de leadership, dar
orice societate are nevoie ca aceia care le

Marele om de stat atenian Pericle a pus

deŃin să şi le exercite în mod responsabil.

punctul pe i: “Pe cel neinteresat de treburile

Liderii iau decizii pentru mulŃi, de ei depinde

Statului, îl socotim nu ca pe un om căruia îi

dacă o societate este condusă într-o direcŃie

place liniștea, ci ca pe o ființă netrebnică”.

corectă sau nu. Oamenii se orientează în
funcŃie de lideri, cu consecinŃe fie pozitive,

DemocraŃia ateniană a putut să funcŃioneze

fie

doar pentru că cetăŃenii aveau grijă de

Euripide, avertiza de aceea că este teribilă

comunitate şi nu se gândeau doar la binele

masa populară sub conducători răi.

fatale.

Un

alt

mare

gânditor

grec,

propriu. Astăzi ar trebui să primeze aceeaşi
atitudine. Sigur că ştiu că în România

Aş dori să mai subliniez un aspect la care

judecătorii şi procurorii nu fac parte din

noi,

niciun partid şi nu au dreptul de a ocupa

foarte

funcŃii politice. Dar implicarea civică poate

sustenabilitate. Ne dorim să rămânem în

FundaŃia

Konrad

mult :

Ńinem

Adenauer,
foarte

Ńinem

mult

la

lua şi alte forme, există multiple posibilităŃi

contact cu oamenii care au participat la

în acest sens pentru a face ceva pentru

evenimentele şi programele noastre. Funda-

societate şi pentru semeni.

Ńia Konrad Adenauer se consideră o mare
familie globală şi ne dorim ca liderii pentru

Solidaritatea

creştin-

justiŃie să se simtă parte din această fami-

democrată. “PurtaŃi-vă sarcinile unii altora”,

lie. De aceea le sunt recunoscător tuturor

scrie în epistola lui apostolului Pavel către

celor care au contribuit la crearea LiderJust,

Galateni. Solidaritatea nu are nimic de a

organizaŃia de alumni ai programului, şi

face

al

care au grijă ca toate generaŃiile de lideri să

socialismului, ci reprezintă sprijinul reciproc

rămână în contact. Invit călduros generaŃia

al cetăŃenilor – unul pentru celălalt. Se

din acest an să se alăture LiderJust.

cu

este

o

egalitarismul

valoare

nivelator

comportă solidar cel ce face ceva pentru
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Doresc să mulŃumesc încă o dată pentru
implicarea şi colaborarea activă trainerilor,
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referinŃilor, susŃinătorilor şi participanŃilor
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programului. Sper să ne revedem de cât
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mai multe ori şi le urez tuturor participanŃilor mult noroc şi succes în viaŃa personală şi

Decembrie 2013
www.kas.de/rspsoe

profesională, precum şi în încercarea lor de
a schimba societatea românească în bine.
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Vă mulŃumesc pentru atenŃie!
Înainte de a trece la decernarea diplomelor
aş dori să le mulŃumesc tuturor vorbitorilor.
Le mulŃumesc domnului ambasador Lauck,
domnului

profesor

Stoica

şi

doamnei

preşedinte Andrei pentru cuvintele de laudă
despre programul nostru şi participanŃii
acestuia, dar şi pentru FundaŃia Konrad
Adenauer. PrezenŃa lor de astăzi este pentru
noi

un

sprijin,

pentru

care

suntem

recunoscători, şi ne încurajează totodată să
ne continuăm eforturile. Ne bucurăm să
putem colabora cu dumneavoastră şi pe
viitor.

