
Dragi colegi, 

 

Apariția Legii 514/2003 a produs o veritabilă revoluție în profesia pe care 

o slujim cu credință și devotament. Sunt motive de mândrie pentru fiecare dintre 

noi, și unul dintre acestea îl constituie înființarea colegiilor județene, printre 

care se află, la loc de frunte, Colegiul Consilierilor Juridici Bihor. 

Personal, m-am bucurat de privilegiul ca, împreună cu alți colegi ieșeni, 

să constat seriozitatea și eficacitatea cu care lucrează conducerea colegiului 

dumneavoastră. Am venit cu mare plăcere la Congresele organizate de colegiul 

dumneavoastră la Băile Felix. Au fost momente deosebite deoarece am cunoscut 

oameni de o aleasă ținută profesională și morală, cu care am legat o frumoasă 

prietenie. Este vorba despre doamna decan Ioana Sasu-Sbârciog și de domnul 

Sorin Husăsan, pe care îi îmbrățișez cu drag.  

Ambii, în calitate de membri în structurile de conducere ale Ordinului 

Consilierilor Juridici din România au depus eforturi susținute în construcția pe 

care dorim să o edificăm și să o impunem între organismele similare. Vorbim 

aici despre consolidarea Ordinului și, implicit, a profesiei noastre odată cu 

modificarea unor prevederi ale Legii 514/2003, în baza căreia ne desfășurăm 

activitatea.  

Deși am primit cu mult timp înainte invitația de a fi alături de 

dumneavoastră și noi, Colegiul Consilierilor Juridici din Iași, la frumoasele 

manifestări ocazionate de aniversarea primului deceniu de activitate a colegiului 

dumneavoastră, probleme și obligații asumate încă din luna octombrie, ne rețin 

la Iași. 
O perioadă de zece ani, privită în perspectivă, este lungă, dar privită 

retrospectiv nu pare atât de mare, dar suficientă pentru a face un frumos bilanț al 

realizărilor. Aniversarea dumneavoastră ne prilejuiește bucuria de a vă adresa 

sincere felicitări, urări de sănătate și deosebite realizări pe linie profesională, 

pentru a putea duce, cu pasiune, pe noi paliere de respect această nobilă 

profesiune de consilier juridic.  

Alături de toți colegii ieșeni vă adresez un călduros 

LA MULȚI ANI! 

 

Decan, 

Consilier Juridic, Vasile Diacon. 

 

26.11.2015 

Iași 


