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LAUDATIO, 

Distinsului  profesor şi om de ştiinŃă, pentru remarcabilele sale contribuŃii în 

domeniul dreptului administrativ şi administraŃiei publice, cu ocazia acordării Titlului de 

Doctor Honoris Causa al UniversităŃii „Danubius” din GalaŃi   

 

Stimate domnule Rector,  

StimaŃi membri ai Senatului UniversităŃii,  

Distinşi oaspeŃi,  

Doamnelor şi domnilor, 

Asistăm astăzi la un eveniment deosebit, prin care Universitatea „Danubius” din 

GalaŃi îşi exprimă admiraŃia şi preŃuirea faŃă de un distins şi remarcabil profesor şi om de 

ştiinŃă. 

Absolventă a FacultăŃii de Drept din cadrul UniversităŃii din Bucureşti, doamna 

Verginia VEDINAŞ este doctor în drept începând cu anul 1988 şi doctor în filozofie din 

anul 2005. Pornind de la funcŃia de asistent universitar în 1991 la Universitatea 

Ecologică din Bucureşti, a parcurs mai târziu toate treptele devenirii academice. 

Însă, adevărata menire didactico-ştiinŃifică a d-nei profesor Verginia VEDINAŞ 

avea să se împlinească odată cu venirea sa la Facultatea de Drept a UniversităŃii 

Bucureşti, în 1994.  

Preocupările sale pentru cunoaşterea şi aprofundarea fenomenului administrativ 

au debutat chiar după absolvirea facultăŃii, când, începând cu anul 1984 a ocupat diverse 

funcŃii publice de conducere în administraŃia publică a judeŃului Călăraşi şi apoi în 

administraŃia publică centrală din România. 

Astfel, între anii 2001 – 2003, d-na Verginia VEDINAŞ, în calitate de secretar de 

stat, ocupă funcŃia de Preşedinte al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, iar în 

2003 este numită Director general adjunct al Institutului NaŃional de AdministraŃie. 



Activitatea profesională a d-nei Verginia VEDINAŞ atinge apogeul în anul 2004, ca 

membru al Parlamentului României, senator în CircumscripŃia Electorală Bihor. Este 

secretar al Comisiei Juridice de numiri, disciplină şi imunităŃi, membru al Comisiei de 

Afaceri Europene, membru în Comisia Comună de Elaborare a Codului Electoral al 

României. 

În prezent este membru al CurŃii de Conturi a României, Consilier de Conturi, şeful 

Departamentului Juridic din cadrul CurŃii de Conturi. 

Începând cu anul 2007 este conducător de doctorat, specializarea Drept, în cadrul 

UniversităŃii Bucureşti.  

În întreaga perioadă, urmare a unor cercetări şi a unei documentări solide, doamna 

profesor Verginia VEDINAŞ a publicat un număr impresionant de lucrări, autor unic sau 

în colaborare, volume, studii, articole în Ńară si în străinătate şi a condus şi participat la 

elaborarea unor cercetări remarcabile în domeniul dreptului administrativ şi teoria 

funcŃiei publice, pe teme care vizează statutul funcŃionarului public, Codul administrativ, 

Codul de procedură administrativă, contencios administrativ, deontologia vieŃii publice 

ş.a. 

Dintre lucrările domniei sale, de o importanŃă deosebită în doctrina de specialitate  

amintim doar câteva:  

- Drept administrativ, Ed. a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009; 

- Statutul funcŃionarilor publici (Legea nr. 188/ 1999, cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2009; 

- Deontologia vieŃii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007; 

- Elemente de protocol, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000; 

- Orgii procedurale, Editura Universul Juridic, București, 2011. 

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

procedură administrativă (după cum se precizează și în Hotărârea de Guvern nr.1360 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. 



Este membru fondator şi preşedinte al Institutului de ŞtiinŃe Administrative „Paul 

Negulescu” din Sibiu şi secretar general de redacŃie al Revistei de Drept Public. 

Ca urmare a activităŃii sale depusă în slujba ştiinŃei, a societăŃii, în promovarea 

cercetării ştiinŃifice, Uniunea Juriştilor din România i-a decernat, în anul 2007 premiul 

Uniunii Juriştilor pentru lucrarea „Deontologia vieŃii publice”, iar în 2008 i-a acordat 

diploma de excelenŃă pentru colaborarea la lucrarea „ConstituŃia României, comentariu 

pe articole”, publicată de Editura C.H. Beck în acelaşi an. 

Părintele sociologiei româneşti, academicianul Dimitrie  Gusti spunea, într-una 

din lucrările sale că „personalitatea nu se capătă, se cucereşte, că munca este legea lumii 

moderne şi că orice personalitate se străduieşte să înalŃe cât mai sus cota de prestigiu a 

domeniului în care s-a remarcat, el însuşi fiind rodul epocii şi al generaŃiei căreia îi 

aparŃine, că personalitatea se ridică la un nivel de cunoaştere şi valorificare a înŃelepciunii 

colective pe care puŃini îl ating”. 

Putem afirma că doamna prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ este o astfel de 

personalitate, cucerită prin muncă, dăruire şi abnegaŃie. 

Pentru toate aceste considerente, acordarea titlului de doctor „Honoris Causa”, pe 

deplin meritată, doamnei profesor Verginia VEDINAŞ, o considerăm a fi o binevenită 

recunoaştere şi o mare sărbătoare pentru întreaga comunitate academică gălăŃeană. 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Prof. univ. dr. Vasilica NEGRUł 

 

 

 

 

 


