
LAUDATIO, 

 

 

Eminentului profesor şi om de ştiinţă, pentru 

remarcabilele sale contribuţii în domeniul Dreptului administrativ 

şi administraţiei publice, cu ocazia acordării Titlului de Doctor 

Honoris Causa al Universităţii „Danubius” din Galaţi. 

  

 

 

 

Stimate domnule Rector, 

Stimaţi membri ai Senatului Universităţii, 

Distinşi oaspeţi, 

Doamnelor şi domnilor, 

  

 Asistăm astăzi la un eveniment de valoare incontestabilă, prin care Universitatea „Danubius” din 

Galaţi îşi exprimă admiraţia şi preţuirea faţă de un ilustru profesor şi om de ştiinţă. 

Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, domnul Ioan ALEXANDRU este doctor 

în ştiinţe administrative începând cu anul 1975, moment care a marcat şi începutul carierei sale 

universitare. 

Preocupările sale ştiinţifice au debutat chiar după absolvirea facultăţii, când, începând cu anul 1961 

a ocupat diverse funcţii publice de execuţie şi apoi de conducere în administraţia publică a judeţului Braşov, 

a fost expert în probleme de administraţie publică, apoi şef de catedră şi conferenţiar universitar. 

Anul 1980 este anul în care d-l Ioan Alexandru îşi începe cariera de avocat în Baroul Bucureşti. După 

1990,  îndeplineşte, pe rând, funcţia de consultant în Ministerul Justiţiei, şef de secţie în aparatul Guvernului 

României, consilier în cadrul Direcţiei juridice din Preşedinţia României. În anul 1991 profesorul Ioan 

Alexandru revine în învăţământ, în funcţia de Decan al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Şcolii 

Naţionale de Studii Politice şi Administrative. Începând cu anul 2000 este conducător de doctorat în Drept 

şi Ştiinţe Administrative. 

Activitatea la catedră cuprinde şi o importantă componentă de responsabilităţi ştiinţifice, dintre care 

amintim: vicepreşedinte al Comisiei de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Consiliul Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ministru secretar de Stat în Ministerul Justiţiei; 

Prorector la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. 
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În întreaga perioadă, urmare a unor cercetări şi a unei 

documentări solide, profesorul Ioan Alexandru a publicat 

nenumărate studii, în principal didactice şi de cercetare, în 

domeniile dreptului constituţional, administrativ, administrativ 

comparat şi european, teoria administraţiei și știința administrației, 

pe teme cum ar fi: cadrul constituţional românesc, sistemul de 

relaţii în administraţia publică, decizia administrativă şi actul 

administrativ, controlul activităţii autorităților administraţiei 

publice, gestionarea resurselor umane în administraţia publică, 

funcţiile administraţiei în statul de drept, regionalizare şi 

regionalism, sisteme administrative într-o analiză comparativă, 

prospectarea și modelarea administrației publice, rolul statului național în procesul de integrare europeană, 

derapajele statului de drept și diverse alte aspecte legate de evoluțiile actuale ale democrației 

constituționale. Dintre lucrările sale, de o importanţă deosebită în doctrina de specialitate amintim doar 

câteva: 

-          Drept Administrativ European ediția a II-a Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010; 

-            Tratat de Administrație Publică, Editura  Universul Juridic, Bucureşti, 2008; 

-            Administraţia publică: Teorii. Realităţi. Perspective.Editura Lumina Lex, Bucureşti, apărută în patru 

ediţii 1999, 2000, 2002, 2007). 

Cercetările întreprinse de domnia sa au stat la baza  redactării proiectelor Codului de procedură 

administrativă (astfel cum se precizează și în Hotărârea de Guvern nr.1362 din 28.10.2008 cu privire la 

aprobarea Tezelor Proiectului Codului de procedură administrativă) şi a Codului administrativ, documente 

de o însemnătate deosebită pentru practicieni. 

Activitatea sa, depusă în slujba ştiinţei, a societăţii, în promovarea cercetării ştiinţifice i-au adus mai multe 

distincţii şi premii: 

·         Ordinul Naţional „Pentru Merit” în gradul de Cavaler prin Decretul nr.161/22.11.2002 al Preşedintelui 

României; 

·         Premiul ”Paul Negulescu” pentru ”Tratat de Administrație Publică” – 2008; 

·         Premiul ”Anibal Teodorescu” pentru ”Sisteme politico-administrative europene” – 2007; 

·         Premiul ”Mircea Manolescu” pentru ”Politică, administrație, justiție” – 2004; 

·         Premiul ”Victor Dan Zlătescu” pentru ”Drept administrativ comparat” – 2003; 

·         Premiul ”Andrei Rădulescu” pentru ”Criza administrației” – 2001; 

·         Premiul ”Mircea Manolescu” și Diploma de Onoare pentru Cercetări interdisciplinare – 1995. 

 Parcursul carierei academice este dublat de o considerabilă implicare în mecanismele sociale şi 

juridice, prin coordonarea de activităţi în cadrul diverselor instituţii: membru în Comitetul Executiv al Uniunii 

Juriştilor din Bucureşti, preşedinte al Secţiei de Drept Public din cadrul U.J.R., membru al Institutului 

„Jacque Maritain” – Roma; Colaborator al E.I.P.A., Maastricht (Institutul European de Administraţie Publică) 

şi NISPAcee, Bratislava, Preşedinte, unic fondator al Fundaţiei Institutul Român de Administraţie Publică 

– I.R.A.P., vicepreşedinte al Fundaţiei Episcop “Grigorie Leu”, membru în Colegiul de Redacţie al Revistei 

de Drept Public a Institutului de Ştiinţe Administrative al României Paul Negulescu și al Revistei Dreptul a 

Uniunii Juriștilor din România. 

În întreaga sa activitate a dovedit dăruire, abnegaţie, o distincţie sufletească proprie unui intelectual de 

clasă, urmărind constant întărirea spiritului academic. 

Pentru toate aceste considerente, acordarea titlului de doctor "Honoris Causa", pe deplin meritată, 

domnului profesor Ioan Alexandru, o considerăm a fi o binevenită recunoaştere şi o mare sărbătoare pentru 

întreaga comunitate academică gălăţeană. 

   

Prof.univ.dr.Vasilica Negruţ 
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