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 Stimate domnule Profesor, 

 Stimată doamnă Rector, 

 Stimați invitați, 

 Onorat auditoriu, 

 

 

 Astăzi avem onoarea de a oferi înalta distincție a universității noastre, 

distinsului profesor universitar dr. Ovidiu Predescu, un eminent cercetător în 

domeniul științelor juridice, un mentor devotat celor pe care îi îndrumă în 



labirintul dreptului, un om de o calitate morală ireproșabilă.  

Domnia sa este din Pitești, orașul în care s-a născut în 18 martie 1956 și 

unde a făcut studiile liceale, fiind absolvent al prestigioasei instituții de 

învățământ preuniversitar Liceul „Nicoale Bălcescu”, astăzi Colegiul Național 

„Ion C. Brătianu”. A studiat  dreptul în cadrul Facultății de Drept a Universității 

București pe care a absolvit-o cu succes în 1981. 

A urmat o impresionantă carieră juridică în cadrul structurilor teritoriale 

ale Ministerului Public, devenind în 1989, la vârsta de 33 de ani, cel mai tânăr 

procuror șef din România, funcție pe care a ocupat-o la Procuratura din 

Câmpulung Muscel. Anul 1991 i-a oferit oportunitatea de a începe o carieră în 

administrația publică și locală unde a activat ocupând diferite funcții și 

demnități, timp de 9 ani.  

A fost consilier juridic-şef la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 

Departamentul protecţiei muncii (octombrie 1991 – septembrie 1992); expert 

guvernamental juridic, şef sector, director Guvernul României (octombrie 1992 

– martie 1995); reprezentantul Guvernului României în Secretariatul Tripartit 

pentru Dialog Social (martie 1995 – februarie 1997); director general al 

Direcţiei generale juridice şi director general al Direcţiei generale Cabinet 

primar general din cadrul Primăriei municipiului Bucureşti (februarie 1997 –  

decembrie 1998); secretar general al municipiului Bucureşti (ianuarie 1999 – 

ianuarie 2000). 

Personalitate complexă, mereu însetat de cunoaștere, profesorul Predescu 

a continuat să se specializeze în domeniul științelor juridice. A urmat cursuri 

postuniversitare de Științe Penale în cadrul Universității din București. S-a 

specializat în Relaţii industriale și soluționarea conflictelor de muncă la Florida 

International University şi Departamentul Muncii al S.U.A. A urmat un stagiu 



de formare pentru aleșii locali și pentru funcționarii din administrația publică 

centrală și locală la Roma, Italia în cadrul  Scuola Superiore 

dell`Amministrazione dell`Interno. 

În toată această perioadă lucrează la lucrarea de doctorat sub coordonarea 

regretatului profesor Gheorghe Nistoreanu, obținând titlul de doctor  în anul 

1998. 

Una din cel mai importante momente ale vieții sale profesionale o 

reprezintă activitatea didactică unde a avut o contribuție esențială la formarea 

viitorilor specialiști în științe juridice. A fost lector universitar, apoi conferențiar 

și profesor universitar la cele mai importante instituții de învățământ superior 

din țară: Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de 

Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Facultatea de Drept a 

Universităţii “George Bariţiu” din Braşov,  Universitatea Ecologică din 

Bucureşti. 

Recunoașterea activității prodigioase  de cercetare și contribuțiile sale la 

dezvoltarea științelor juridice au dus la primirea sa, în anul 2010, ca cercetător 

ştiinţific de onoare la Institutul de Cercetări Juridice „ Acad. Andrei Rădulescu” 

al Academiei Române. Domnia Sa este, de asemenea,  membru al Academiei 

Diplomatice din Londra, a fost timp de 7 ani (între 2013 și 2020) vicepreşedinte 

al Uniunii Juriştilor din România, vicepreşedinte al Asociaţiei Române de 

Științe Penale din 2010 până în 2015 și deține, actualmente,  funcția de secretar 

general al Academiei de Ştiinţe Juridice din România. 

Activitatea sa publicistică completează profilul de excepție al distinsului 

profesor. A coordonat în calitate de redactor șef „Revista de drept penal” editată 

de Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, este director fondator al publicațiilor 

„Dreptul” și „Universul juridic”, două din cele mai importante reviste de profil 



din țară. 

Este autorul a 10 cursuri universitare, a 24 de monografii și lucrări de 

specialitate juridică, a elaborat și publicat în țară și străinătate peste 250 de 

studii și articole, fiind unul din cei mai apreciați teoreticieni ai Dreptului 

românesc și un foarte fin și profund interpret al drepturilor omului cu 

aplicabilitate în procesul penal român. Lucrările sale au adus concepte noi în 

literatura de specialitate și ne referim aici la cele referitoare la reziliență, dreptul 

penal al afacerilor, implicațiile drepturilor omului în procesul penal sau ale 

inteligenței artificiale în dreptul penal.  

Vom menționa doar o parte din lucrările sale: : Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului. Implicaţiile ei asupra dreptului penal român; Protecţia 

europeană a drepturilor omului şi procesul penal român; Drepturile omului şi 

ordinea mondială. Cum să trăim, într-o lume a schimbărilor excepţionale; 

Criză și democrație. Reziliența dreptului, a statului de drept și a drepturilor 

omului în contextul lumii contemporane, fiecare din acestea bucurându-se de o 

largă apreciere din partea specialiștilor din țară și străinătate. 

Om de o vastă cultură, profesorul Predescu s-a aplecat și asupra unor 

teme fundamentale ale omului pe care le-a abordat cu talent creator în cele 12 

cărți de beletristică, cugetări și eseuri. Tema divinității, a relației omnului cu 

divinitatea a fost subiectul câtorva lucrări care relevă profunzimea gândirii și 

complexitatea personalității sale.  

În umbra gândului... Despre om şi sensul existenţei lui, Editura Paideia, 

Bucureşti, 2005; Agape. Cugetări despre Dumnezeu şi om , Editura Omnia Uni 

S.A.S.T., Braşov, 2006; A l’ombre de la pensée-lumière... Pensées sur le 

Créateur et l’être humain, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2006; De la 

Dumnezeu la om şi înapoi.... Editura Arania, Braşov, 2008, sunt doar câteva din 

titlurile care ne lasă să descoperim sensibilitatea unui om format în spiritul și 



litera legilor, dar care a reușit să păstreze vie preocuparea pentru spiritualitate, 

pentru devenirea ființei. 

Întreaga sa activitate i-a adus premii și distincții prestigioase, profesorul 

Ovidiu Predescu fiind unul dintre cei mai premiați și apreciați specialiști în 

științe juridice. Este cel mai premiat autor de drept penal din România, obținând 

două premii din partea Academiei Române și peste 10 premii din partea Uniunii 

Juriștilor din România, precum și titluri și diplome de Excelență. Amintim doar 

câteva dintre ele: Premiul „Titu Maiorescu” al Societăţii Academice „Titu 

Maiorescu”din Bucureşti; Premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din 

România, pentru lucrarea Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul 

penal român; Diplomă de excelenţă din partea Ligii scriitorilor din România 

pentru prodigioasa activitate desfăşurată în domeniul creaţiei spirituale; Premiul 

„Nicolae Titulescu” și Premiul „Simion Bărnuţiu”  al Academiei Române, , 

pentru monografia Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal 

român,  respectiv pentru tratatul Protecţia europeană a drepturilor omului şi 

procesul penal român ; Diplomă privind acordarea titlului de membru de onoare 

al Asociaţiei Criminaliştilor din România ;Premiul revistei „Legal Point” – 

„Personalitatea Anului 2014” pentru susţinerea şi promovarea publicaţiilor 

„Dreptul”. 

Numele său este menționat în Dicţionarul „Personalităţi române şi faptele 

lor. 1950-2000 şi în continuare” și în „Enciclopedia personalităţilor din 

România”, ediţia a doua. 

Pentru noi, comunitatea academică a Universității „Aurel Vlaicu” din 

Arad este o mare onoare să îl nominalizăm pe domnul profesor Ovidiu Pedrescu 

în rândul personalităților cărora le-am acordat înalta distincție academică.  

Stimate domnule profesor,  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este 

onorată să vă ofere titlul de Doctor Honoris Causa, ca semn al aprecierii pentru 



întreaga dumneavoastră activitate științifică, pentru rolul pe care îl aveți în 

dezvoltarea dreptului, în formarea tinerilor specialiști în științele juridice. 

 Suntem onorați de prezența Domniei Voastre la Arad și de intrarea în 

rândurile comunității noastre academice! 
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