Laudatio ad Gheorghe Avornic
La propunerea Consiliului Facultatii de Drept, Senatul Universitatii „Danubius” a
decis conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. doctor habilitat în
Drept Gheorghe Avornic, decan al Facultatii de Stiinte juridice a Universitatii de Stat din
Republica Moldova. Decizia noastra se întemeiaza în convingatoare motive obiective.
Desi universitar înca tânar, profesorul Avornic are o opera stiintifica si o activitate
academica si profesionala remarcabile. Teoretician cu statura autentic creativa, domnul
Gheorghe Avornic s-a impus precumpanitor în domeniul Teoriei generale a dreptului cu
tratate, monografii, studii si articole solid concepute, atacând problematizant aspecte
constitutive ale domeniului. Este caracteristic faptul ca demersul stiintific al domniei sale nu ramâne în
spatiul conditiei tehnice imediate, ci se înalta spre acele reprezentative orizonturi valorizatoare, în care
conceptul se întâlneste cu optiunea valorica si implicarea atitudinala. În acest fel, problematica Teoriei
generale este proiectata spre zona filosofiei si a filosofiei dreptului, în care îsi împlineste semnificatia
superioara. Totodata, profesorul Avornic este constant preocupat de impactul social al valorilor juridice,
chemate sa modeleze, în ordinea lor, spiritul colectiv. O seama de monografii stiintifice, publicate în
Moldova, dar si în Occident, o dovedesc cu prisosinta. În acest sens, autorul arata un interes teoretic dar
si practic pentru protectia juridica a drepturilor omului, privita drept cale certa a adeziunii Republicii Moldova
la valorile europene.
În contextul dat, profesorul Avornic este un om daruit cauzei colective.
În plan profesional, ca decan al Facultatii de Drept a Universitatii de Stat din
Chisinau, a creat o echipa entuziasta de universitari juristi, angajati în
modernizarea învatamântului juridic si în plasarea sa în circuitul informatiei
si educatiei europene a tineretului, fara sa neglijeze însa sentimentul
apartenentei la valorile patriei. În acelasi timp, ca presedinte în exercitiu al
Uniunii Juristilor din Moldova, a contribuit si contribuie hotarâtor la profesionalizarea corpului juristilor
nationali, tinuti multa vreme sub semnul dominator al aservirii politico-ideologice. Acest obiectiv a devenit
o misiune asumata, cu atât mai mult cu cât, de câtiva ani, a putut-o sprijini si prin raspunderile primite ca
vicepresedinte al Uniunii Internationale a Juristilor, pozitie din care colaboreaza fructuos cu Uniunea
Juristilor si România. La acestea se adauga si calitatea, deloc decorativa, de membru în Bordul Centrului
de Drept Public European, cu sediul la Atena.
Ceea ce caracterizeaza cercetarea stiintifica si activitatea didactica si civica a profesorului habilitat
Gheorghe Avornic este atasamentul la idealurile rationaliste si umaniste, regasite în spatiul de gândire
europeana, implicit în cel românesc. Ca cetatean al Republicii Moldova, dar si al României, domnul
Gheorghe Avornic slujeste aceleasi perene idealuri, sub semnul carora ne aflam astazi cu totii.
Toate cele înfatisate reprezinta temeiul deciziei Senatului Universitatii „Danubius”, din Galati, de a
conferi profesorului universitar doctor habilitat în drept Gheorghe Avornic titlul de Doctor Honoris Causa.
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