Dragi colegi,

Vă mulțumesc călduros, şi pe această cale, pentru efortul depus de a
veni în număr așa de mare la Adunarea Generală a Baroului, contribuind astfel
la îndeplinirea importantei sarcini de alegere a Decanului Baroului și a Comisiei
de disciplină încă de la prima convocare, fără a mai fi nevoie de noi adunări
generale şi de cheltuieli suplimentare în sarcina baroului.
Ați dovedit prin aceasta că în baroul nostru există seriozitate,
responsabilitate, mobilizare în momentele importante din viața profesiei noastre.
Vă mulțumesc tuturor, indiferent pentru care dintre candidații la
funcția de decan ați votat, pentru că toți ați avut intenția sinceră şi nobilă de a
contribui la îmbunătățirea activității baroului, fiecare în modul în care a crezut
de cuviință.
Fac cu această ocazie apel la unitate, solidaritate profesională, să
luptăm mai departe împreună pentru apărarea prestigiului profesiei noastre.
În ce mă privește, așa cum am arătat la Adunarea Generală, voi fi ca
și până acum, mereu deschis, receptiv la toate propunerile, sesizările sau
solicitările de sfaturi și ajutor din partea tuturor colegilor, în orice zi, la orice oră
și oriunde (la sediul Baroului, la sediul instanțelor, la telefon).
De asemenea, mulţumesc călduros avocaților care au venit în ziua
de 8 decembrie împreună cu copiii lor la Teatrul de marionete, pentru a
participa împreună la Serbarea Pomului de Crăciun organizată pentru copiii
avocaților din barou, contribuind cu toții la o seară minunată (astfel cum se vede
în fotografie).

În îndeplinirea primei sarcini în calitate de decan, voi pleca la
Bucureşti pentru a reprezenta baroul la şedinţa Consiliului UNBR.
De aceea, doresc încă de pe acum tuturor avocatelor și avocaților din Baroul
Arad, precum și familiilor lor, din toată inima, un Crăciun binecuvântat și un An
nou 2017 cu sănătate, multe bucurii și împliniri pe plan profesional și personal.
La mulți ani!
Al vostru vechi și nou decan,
Cristian Alunaru

