Laudatio ad George Antoniu
Membrii Senatului Universitatii „Danubius” au onoarea de a conferi titlul de Doctor
Honoris Causa domnului prof. univ. dr. George Antoniu, director stiintific al Institutului de
Cercetari Juridice al Academiei Române si cercetator stiintific principal gradul I.
Universitar si cercetator exemplar pe tarâmul stiintei juridice, profesorul George
Antoniu devenea înca de la 20 de ani preparator la catedra de drept civil a Facultatii de
Drept din Bucuresti. Obtinând în scurt timp titlul de profesor, a activat totodata si pe tarâmul
realizarii efective a dreptului ca judecator, calitate în care a oficiat ani de zile si la Tribunalul
Suprem, ceea ce i-a oferit prilejul sa înteleaga fenomenul juridic în toata complexitatea sa.
Ulterior, ca cercetator stiintific principal gradul I în cadrul Academiei Române si director
stiintific în exercitiu al institutului de Cercetari Juridice al aceluiasi for, a continuat si continua activitatea
didactica în specialitatea Drept penal si Drept procesual penal, odata cu aceea de conducator stiintific la
doctorat.
Consacrarea stiintifica si didactic-profesionala a domniei sale este atestata si prin importantele titluri
si raspunderi primite. Astfel, profesorul George Antoniu este membru al Asociatiei Internationale de Drept
Penal, raportor national la toate congresele asociatiei în cauza, vicepresedinte al grupului român afiliat
acesteia, vicepresedinte al Asociatiei Române de Drept Penal si redactor sef adjunct al Revistei „Studii de
Drept Românesc”. Aceste atributii si angajamente sunt asumate efectiv, probând personalitatea proteica si
generoasa a profesorului George Antoniu.
Lista impunatoare a monografiilor si culegerilor de studii, a articolelor publicate în tara si strainatate,
precum si a notelor si comentariilor asupra unor spete din practica judiciara, aparute în reviste stiintifice de
prestigiu, evidentiaza o opera impunatoare, autorul ei fiind pe buna dreptate considerat maestrul Stiintei
penale românesti.
Creatia stiintifica a domniei sale respira amplu, dar si coerent, abordând
aspectele vitale ale domeniului, precum si acelea interdisciplinare, în masura a
proiecta la înaltimea gnoseologica asteptata însesi cuceririle domeniului
predilect. In felul acesta, întreaga constructie stiintifica are la baza o unitate de
conceptie si viziune. Este însa caracteristic faptul ca discursul teoretic se
întâlneste inductiv cu Ideea calauzitoare; aceasta nu apare ca tipar apriori al
demersului, încât sa-l constrânga procustian la premise speculative.
Dimpotriva, profesorul pleaca de la seva faptelor, a fenomenului penal luat în
bogatia contradictorie si ireductibila a determinarilor sale, înaltând piatra cu
piatra frontonul Ideii. In acest fel, concluziile teoretice dobândesc forta îndrumatoare, probându-si nu numai
supletea, ci si oportunitatea practica. Consideratiile generalizatoare, revendicate inductiv din atenta
cercetare a fenomenului penal, reusesc astfel sa lumineze grele întrebari ale Stiintei generale a dreptului.
Probleme precum interpretarea în drept, elaborarea si aplicarea normei juridice, relatia cauzala în stabilirea
raspunderii juridice, dar si multe altele, au primit la nivelul Teoriei generale a dreptului impulsuri si sugestii
absolut binevenite din partea profesorului George Antoniu. Domnia sa a dovedit ca abordarea concreta a
unui domeniu de cunoastere strict specializat poate ocoli empirismul atunci când se întâlneste cu
perspectiva teoretica generalizatoare si, în acelasi timp poate feri demersul generalizator de ratacirile
speculatiei sterile.
Continuator stralucit al Scolii românesti de gândire penala, îndeosebi al marelui penalist Vintila
Dongoroz, profesorul George Antoniu a marcat semnificativ drumul ei ascendent, desi nu o data supus
sincopelor destructive de natura extrastiintifica.
Totodata, în calitate de conducator de doctorat, a creat o adevarata scoala doctorala, privita cu
respect în lumea stiintei juridice românesti.
Pentru aceste motive, Senatul Universitatii „ Danubius” priveste cu înalta apreciere opera stiintifica a
profesorului George Antoniu, acordând autorului ei titlul de Doctor Honoris Causa.
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