LAUDATIO
pentru acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii
"Danubius" din Galaţi, Profesorului Gábor HAMZA

Mult stimate Domnule Profesor Gábor HAMZA,
Doamnelor şi Domnilor,
Manifestǎrile desfǎșurate în cadrul Conferinței Internaționale „Integrarea
Europeanǎ – Realitǎti și Perspective”, ediția 2016, ne oferǎ ocazia de a
recunoaște o excepționala personalitate academicǎ, reputație și prestigiu
științific, profesionalism și ținută moralǎ, unui model uman și profesional al
comunitǎții academice românești și internaționale, Prof. univ. dr. Gábor HAMZA,
Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta, reprezentativ specialist al domeniului
Drept.
În cadrul solemnităţii de faţă, dorim să desprindem semnificaţia de
ansamblu a operei personalităţii academice, pecetea sub care se aşează marile
sale realizări.
Născut la data de 22.02.1949 în Budapesta, în prezent, profesor in cadrul
Departamentului de Drept civil al Universităţii Eötvös Loránd, Budapesta si
presedinte al Departamentului de Drept civil si Drept comparat in cadrul
Academiei de Drept European, este autor a peste 1245 publicaţii.
Interesul Domniei sale în domeniul cercetarii vizeaza problematica
dreptului privat, elaborand si predand cursuri de Drept roman, european,
constituţional, Drept comparat. Experienta Domniei sale ca visiting profesor este
recunoscuta in peste 30 universitati, pe plan mondial, incepand cu anul 1988, un
potenţial intelectiv certificat şi prin cunoaşterea a peste 10 limbi străine.
Anul 1972 este anul în care profesorul Gábor HAMZA debutează în
activitatea de avocat al Baroului din Budapesta.
Evocam neexhaustiv, afilierea Domniei sale la diferite organisme
internaţionale, institute de cercetare - membru cu drepturi depline al Academiei
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de Ştiinţe a Ungariei, membru al Curţii de Arbitraj de pe langa Camera de
Comert si Industrie a Ungariei, membru al Academiei Internationale de Drept
comparat - fapt ce confirma incontestabil recunoaşterea de care se bucură. De
asemenea, arătăm experienţa sa în activitatea editoriala a diferitelor reviste
stiintifice europene, membru in consililii editoriale europene. A primit drept semn
al gratitudinii, numeroase distinctii, premii stiintifice, decoraţii, începand cu anul
1973.
Ar fi dificil să reiterăm punctual realizările ştiinţifice ale Domniei sale, ele
intrând deja în circuitul contribuţiilor recunoscute. Cadrele didactice ale
Universităţii „Danubius” manifestă preţuirea şi respectul cuvenit personalităţilor
ştiinţei, din orice spaţiu cultural autentic.
În sensul celor susţinute, considerăm că întreaga activitate a acestui ilustru
reprezentant al lumii ştiinţifice universale, exprimă profunzime ştiinţifică,
susţinută de o nesăţioasă putere de muncă.
Asigurand de întreaga noastrǎ admirație și gratitudine, asteptam
acceptarea invitatiei de integrare în comunitatea academicǎ danubiană, a
domnului profesor Gábor HAMZA, onorând astfel Universitatea „Danubius” din
Galați şi intarind colaborarea cu mediul academic romanesc.
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Pentru
Senatul Universităţii Danubius din Galaţi,
Rector, Conf. univ. dr. Corneliu-Andy PUŞCĂ
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